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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta 

didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi secara adekwat dalam kehidupan masyarakat. 

Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat 

tercapai sebagaimana yang diinginkan (Hamalik, 2013: 3). Tujuan pendidikan 

dalam ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN memaparkan bahwa 

pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, 

yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, 

terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional serta sehat jasmani dan rohani. 

Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal 

rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan 

sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para 

pahlawan, serta berorientasi masa depan. 

Perubahan kurikulum dari KTSP ke Kurikulum 2013 sebagai upaya 

untuk mempersiapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan dan 

pengetahuan yang lebih baik sehingga siswa akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih 

produktif yang nantinya menjadikan mereka mampu menghadapi berbagai 

persoalan dan tantangan di zamannya sehingga memasuki masa depan yang lebih 

baik. Inti dari Kurikulum 2013 adalah upaya penyederhanaan dan tematik 
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integrative. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di 

masa depan. Oleh karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi 

perkembangan masa depan. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong siswa 

mampu lebih baik dalam melakukan kegiatan observasi, bertanya, menalar, dan 

mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang diperoleh. Obyek yang 

menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan Kurikulum 2013 yaitu 

menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. 

Dalam dunia pendidikan, belajar mengajar merupakan suatu kegiatan 

yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru 

dan peserta didik. Timbulnya interaksi edukatif dikarenakan adanya kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang 

telah dirumuskan sebelum pengajaran itu dilaksanakan. Dalam hal ini gurulah 

yang sangat berperan yang secara sadar merencanakan kegiatan belajar mengajar 

secara sistematis. Sani (2013:10) mengemukakan belajar adalah perubahan 

persepsi dan pemahaman (tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang 

dapat diamati. 

Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan 

pembelajaran peserta didik. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru bukan 

saja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang dapat merangsang 

minat peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru sering berhadapan dengan 

peserta didik yang berbeda-beda tingkat IQ. Hal ini memerlukan keaktifan guru 

dalam menentukan strategi pembelajaran. Guru menentukan pendekatan, memilih 

dan menetapkan model, teknik-teknik atau metode tertentu yang sesuai dengan 

perkembangan peserta didik. 
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Dalam pembelajaran guru diharapkan mampu memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Model pembelajaran 

adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses 

pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat diterapkan sangat beragam. Dalam 

Kurikulum 2013 model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu model 

pembelajaran Discovery, model pembelajaran berbasis masalah dan model 

pembelajaran berbasis proyek. Tidak ada model pembelajaran yang lebih baik dari 

model pembelajaran satu dengan model pembelajaran yang lainnya. Setiap model 

pembelajaran memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Berkaitan 

dengan model pembelajaran tersebut, peneliti akan melakukan penelitian terhadap 

pelaksanaan model pembelajaran di SD Gugus 1 Kecamatan Klojen seperti 

langkah-langkah pembelajaran dari model pembelajaran yang sering digunakan 

oleh guru. Selain itu, pada pelaksanaan model pembelajaran tersebut adakah 

kendala yang dihadapi oleh guru dan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi 

kendala tersebut. Peneliti mengambil 2 SD sebagai sampel untuk penelitian ini 

yaitu SDN Klojen dan SDN Kiduldalem 2.  

Berdasarkan pemikiran di atas peneliti tertarik untuk menganalisis 

tentang pelaksanaan model pembelajaran yang ada di Gugus 1 Kota Malang. 

Selain itu, kendala yang dihadapi pada pelaksanaan model pembelajaran tersebut 

dan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu  

peneliti mengambil judul “Pelaksanaan Model Pembelajaran Berdasarkan 

Kurikulum 2013 pada Kelas Tinggi di Lingkungan SD Kota Malang Gugus 1 

Kecamatan Klojen.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 

pada kelas tinggi di lingkungan Sekolah Dasar Kota Malang Gugus 1 

Kecamatan Klojen? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan model pembelajaran 

berdasarkan Kurikulum 2013 pada kelas tinggi di lingkungan Sekolah Dasar 

Kota Malang Gugus 1 Kecamatan Klojen? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

pelaksanaan model pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 pada kelas 

tinggi di lingkungan Sekolah Dasar Kota Malang Gugus 1 Kecamatan 

Klojen? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran berdasarkan Kurikulum 

2013 pada kelas tinggi di lingkungan Sekolah Dasar. 

2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan model 

pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 pada kelas tinggi di lingkungan 

Sekolah Dasar. 
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3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala 

dalam pelaksanaan model pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 pada 

kelas tinggi di lingkungan Sekolah Dasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasannya. 

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini dalam dunia pendidikan adalah untuk 

mengembangkan kompetensi pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

pada jenjang Sekolah Dasar. 

2. Manfaat praktis 

a) Kepala sekolah  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan untuk memberikan 

kebijakan, karena kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

menjadi alternatif sekolah dalam pembinaan keterampilan yang di miliki oleh 

guru. 

b) Guru 

Hasil penelitian ini dapat membantu guru melakukan kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan panduan Kurikulum 2013. Hasil penelitian ini 

dapat menambah wawasan guru tentang pelaksanaan model pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 dengan berbagai kendala dan upaya untuk mengatasinya. 
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c) Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dan pembanding 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat 

menambah wawasan untuk peneliti selanjutnya. 

 

E. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini meliputi pelaksanaan model pembelajaran dalam 

Kurikulum 2013 yang sering digunakan oleh guru kelas dari ketiga model 

pembelajaran yang ada yaitu model pembelajaran Discovery, model pembelajaran 

berbasis masalah (Problem Based Learning), dan model pembelajaran berbasis 

proyek (Project Based Learning). Peneliti juga meneliti tentang kendala-kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan model pembelajaran tersebut, dan upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan model 

pembelajaran. Untuk membatasi agar penulis tidak terlalu luas dalam 

pembahasannya, serta untuk memperoleh gambaran yang seksama tentang materi 

penulisan ini maka ruang lingkup pembahasan ini dibatasi pada kelas IV dan kelas 

V Semester 1. Sedangkan untuk kelas VI tidak dapat diteliti dikarenakan siswa 

kelas VI diharuskan fokus dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir.  

 

F. Definisi Istilah 

Agar penelitian ini tidak meluas, maka perlu adanya batasan istilah 

sebagai berikut: 
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1. Model pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual berupa pola 

prosedur sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam 

mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Model pembelajaran terkait dengan pemilihan strategi dan pembuatan struktur 

metode, keterampilan, dan aktivitas peserta didik (Sani, 2013: 89). 

2. Kurikulum 2013 

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 

1 Pasal 1 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Kurikulum 2013 ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang 

telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dirintis pada 

tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006.  

Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk 

meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skills dan hard skills yang 

berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. (Fadlillah, 2014: 16).  


