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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kurikulum memegang peran yang sangat penting bagi keberhasilan suatu 

pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kurikulum sebagai 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan 

sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. 

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia sudah beberapa kali diadakan 

perubahan dan perbaikan kurikulum, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 

1975, 1984, 1994, 2004 dan 2006. Tujuan adanya perubahan kurikulum yaitu 

untuk menyesuaikannya dengan perkembangan dan kemajuan zaman, guna 

mencapai hasil yang maksimal. Perubahan kurikulum didasari pada kesadaran 

bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh 

perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan 

budaya. Perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem 

pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan 

masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan 

zaman.  
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Pada tahun ajaran 2013/2014 sistem pendidikan di Indonesia menetapkan 

kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013. Orientasi Kurikulum 2013 adalah 

terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), 

keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). Hal ini sejalan dengan amanat 

UU No. 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan Pasal 35, yaitu 

kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati (Majid, 2014:28). 

Pada jenjang SD/MI penerapan Kurikulum 2013 mendapat porsi 

perubahan yang cukup banyak. Salah satunya yaitu pendekatan pembelajaran 

tematik integratif yang diterapkan dari kelas I sampai kelas VI. Pembelajaran 

tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 

berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. 

Menurut Badan Standar Pendidikan Nasional (BNSP), penetapan pendekatan 

tematik dalam pembelajaran di SD dikarenakan perkembangan peserta didik pada 

kelas rendah Sekolah Dasar pada umumnya berada pada tingkat perkembangan 

yang masih melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan (holistik), dan baru 

mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Piaget juga 

menjelaskan bahwa perkembangan intelektual siswa sekolah dasar berada pada 

tahap operasional konkret (7-11 tahun) yang ditandai oleh kemampuan berpikir 

konkret dan mendalam, mampu mengklasifikasi dan mengontrol persepsinya 

(Majid, 2014:8). 

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013, sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 
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menetapkan bahwa Buku Teks Pelajaran sebagai Buku Siswa yang layak 

digunakan dalam pembelajaran, yang selanjutnya dalam buku ini disebut Buku 

Siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang 

dipergunakan sebagai panduan aktifitas pembelajaran untuk memudahkan siswa 

dalam menguasai kompetensi tertentu. Selain itu, ditetapkan pula Buku Panduan 

Guru sebagai buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran, yang 

selanjutnya dalam buku ini disebut Buku Guru Buku Guru adalah panduan bagi 

guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-

langkah pembelajaran yang di desain menggunakan pendekatan saintifik sesuai 

dengan tuntutan kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2013:1). 

Di SD Muhammadiyah 6 Malang, salah satu sekolah yang sudah 

menerapkan Kurikulum 2013 selama 2 tahun, pelaksanaan Kurikulum 2013 masih 

mengalami banyak kendala. Di kelas 2 khususnya, guru masih sering mengalami 

berbagai kendala dan kesulitan dalam menanamkan konsep-konsep pembelajaran 

kepada siswa, terutama dalam tema Keselamatan di Rumah dan di Perjalanan. 

Kesulitan sering dialami guru disebabkan karena sebagian siswa tidak dapat 

memusatkan perhatian mereka terhadap materi pelajaran karena rendahnya minat 

belajar mereka. Kondisi seperti ini sering diperparah dengan beralihnya perhatian 

mereka terhadap barang atau mainan yang mereka miliki, sebagai akibat dari 

pemilihan strategi dan metode mengajar yang kurang tepat untuk menanamkan 

konsep-konsep pembelajaran khususnya dalam tema Keselamatan di Rumah dan 

di Perjalanan. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di kelas II SD 

Muhammadiyah 6 Malang yang berjumlah 25 siswa, diketahui bahwa ketuntasan 
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belajar tema Keselamatan di Rumah dan di Perjalanan subtema 1 Aturan 

Keselamatan di Rumah, untuk aspek pengetahuan / kognitif, yang mendapat 

predikat B+ sebanyak 16% atau 4 siswa, predikat B sebanyak 12% atau 3 siswa, 

predikat B- sebanyak 28% atau 7 siswa, predikat C+ sebanyak 20% atau sebanyak 

5 siswa, predikat C sebanyak 12% atau 3 siswa, predikat C- sebanyak 4% atau 1 

siswa, dan predikat D+ sebanyak 8% atau 2 siswa. Untuk aspek sikap / afektif, 

yang mendapat predikat sangat baik (SB) sebanyak 16% atau 4 siswa, predikat 

baik (B) sebanyak 32% atau 8 siswa, predikat cukup (C) sebanyak 40% atau 10 

siswa, dan predikat kurang (K) sebanyak 12% atau 3 siswa. Sedangkan untuk 

aspek keterampilan / psikomotor, yang mendapat predikat A- sebanyak 4% atau 1 

siswa, predikat B+ sebanyak 12% atau 3 siswa, predikat B sebanyak 20% atau 5 

siswa, predikat B- sebanyak 12% atau 3 siswa, predikat C+ sebanyak 32% atau 8 

siswa, dan predikat C sebanyak 20% atau 5 siswa. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh wali kelas II SD Muhammadiyah 6 

Malang, dalam proses belajar mengajar guru menggunakan metode pembelajaran 

yang bersumber dari buku guru tanpa melakukan pengembangan. Padahal 

pemilihan metode mengajar yang tepat juga sangat berperan dalam membantu 

siswa untuk memahami materi yang disampaikan. Bahkan siswa akan semakin 

bersemangat dan merasa senang untuk belajar bila metode mengajar guru sangat 

menarik dan mudah dipahami. Sebaliknya bila metode yang digunakan tidak 

menarik, siswa akan sukar mengerti dan justru akan membuat siswa menjadi cepat 

bosan. Oleh karena itu, agar siswa sebagai objek pembelajaran mampu untuk 

melakukan aktifitas belajar dengan senang, riang dan gembira tanpa 
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meninggalkan arti keseriusan pembelajaran, maka salah satu metode pembelajaran 

yang dapat diterapkan yaitu metode scramble. 

Scramble merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa (Taylor dalam Huda, 

2013:303). Dalam metode ini, mereka tidak hanya diminta untuk menjawab soal, 

tetapi juga menerka dengan cepat jawaban soal yang sudah tersedia namun masih 

dalam kondisi acak. Menurut Huda (2013:306) terdapat beberapa kelebihan dari 

metode scramble yaitu sebagai berikut: (1) melatih siswa untuk berpikir cepat dan 

tepat; (2) mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal dengan jawaban acak; 

dan (3) melatih kedisiplinan siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti mengadakan penelitian 

yang berjudul “Efektivitas Metode Scramble dalam Pembelajaran Tematik 

Integratif Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas II SD Muhammadiyah 6 Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan judul penelitian yang ada maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan metode scramble dalam pembelajaran tematik integratif 

terhadap hasil belajar siswa kelas II SD Muhammadiyah 6 Malang? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas II SD Muhammadiyah 6 Malang dalam 

pembelajaran tematik integratif dengan menggunakan metode scramble? 

3. Bagaimana efektivitas metode scramble dalam pembelajaran tematik integratif 

terhadap hasil belajar siswa kelas II SD Muhammadiyah 6 Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penerapan metode scramble dalam 

pembelajaran tematik integratif terhadap hasil belajar siswa kelas II SD 

Muhammadiyah 6 Malang. 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas II SD 

Muhammadiyah 6 Malang dalam pembelajaran tematik integratif dengan 

menggunakan metode scramble. 

3. Mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas metode scramble dalam 

pembelajaran tematik integratif terhadap hasil belajar siswa kelas II SD 

Muhammadiyah 6 Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, khususnya 

para guru dan calon guru. Manfaat yang diharapkan adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan 

gambaran yang jelas pada guru tentang metode scramble dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi Siswa 

a. Melatih siswa untuk berpikir cepat dan tepat. 

b. Mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal dengan jawaban acak. 

c. Melatih kedisiplinan siswa untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 

2. Bagi Guru 

1) Memberikan informasi kepada guru untuk memilih alternatif dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode scramble untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

2) Diperolehnya strategi pembelajaran yang tepat untuk pelajaran kelas II. 

3. Bagi Sekolah 

1) Memberikan informasi dan masukan dalam penggunaan metode scramble 

yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

2) Tumbuhnya pembelajaran aktif di Sekolah Dasar. 

 

1.5 Definisi Istilah 

 Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian, berikut ini adalah 

definisi istilah: 

1. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

berbagai tema (Kemendikbud, 2013:137). 

2. Scramble merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa. Dalam metode ini, 

mereka tidak hanya diminta untuk menjawab soal, tetapi juga menerka dengan 
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cepat jawaban soal yang sudah tersedia namun masih dalam kondisi acak 

(Taylor dalam Huda, 2013:303). 

3. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan (Suprijono, 2012:5). 

 

1.6 Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti ingin membatasi 

masalah pada: 

1. Pelaksanaan metode scramble dalam pembelajaran tematik integratif pada 

kelas II semester 2 pada tema 8 Keselamatan di Rumah dan di Perjalanan, 

subtema 1 Aturan Keselamatan di Rumah. 

2. Hasil belajar pembelajaran tematik integratif pada tema 8 Keselamatan di 

Rumah dan di Perjalanan, subtema 1 Aturan Keselamatan di Rumah. 

3. Efektivitas metode scramble dalam pembelajaran tematik integratif pada kelas 

II semester 2 pada tema 8 Keselamatan di Rumah dan di Perjalanan, subtema 

1 Aturan Keselamatan di Rumah yang diukur dari ketuntasan belajar secara 

klasikal ≥ 75%, kemampuan siswa untuk berpikir cepat dan tepat dalam 

menemukan jawaban yang tersusun acak, dan kedisiplinan siswa untuk 

menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

 


