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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kurikulum 2013 sudah diberlakukan tahun 2013, hal ini perlu adanya 

perubahan mindset dan memahami serta mampu menerapkan model pembelajaran 

yang diterapkan pada kurikulum 2013 sesuai dengan standar proses yang telah 

dipersyaratkan. Kurikulum  2013 mengarah pada pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik (student centered). Oleh karena itu diarahkan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir 

reflektif, beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi 

inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik yang diperlukan bangsa 

dan umat manusia bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk 

membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik (Permendikbud 

No 57 tahun 2014). 

 Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak 

dapat dipindahkan begitu saja dari guru kepeserta didik. Peserta didik adalah 

subyek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengelola dan 

mengomunikasikan pengetahuan. Oleh karena itu pembelajaran dalam kurikulum 

2013 menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu 

dalam kurikulum 2013 merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi 
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sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi 

berbagai konsep dasar yang berkaitan (Permendikbud No 57, 2014:220). 

Menurut Permendikbud No 65 Tahun 2013 yang menjelaskan mengenai 

pedoman pembelajaran, poses pembelajarannya diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik melalui proses pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik/ilmiah, berbasis karakter dan kompetensi. Karakter tersebut tidak 

diajarkan secara langsung pada pembelajaran, akan tetapi melalui pembelajaran 

tidak langsung dalam bentuk contoh dan tindakan. Oleh karena itu model 

pembelajaran diperlukan dalam menunjang terwujudnya seluruh kompetensi 

melalui hal tersebut dapat mendorong peserta didik untuk melakukan penelitian 

sehingga dapat menghasilkan karya yang berbasis pemecahan masalah. 

Model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran (Permendikbud No 57, 2014:246). Beberapa model pembelajaran 

yang dianggap cocok dengan prinsip-prinsip kurikulum 2013 dengan 

menggunakan pendekatan saintifiknya antara lain: problem based learning, 

discovery learning, dan project based learning. Ketiga model pembelajaran diatas 

dipercayai dapat memperkuat pendekatan saintifik, karena tujuan pembelajaranya 

adalah siswa. Oleh karena itu perlu diterapkan pembelajaran yang berbasis pada 
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penyingkapan/penelitian yang dapat menghasilkan karya kontekstual (project 

based learning). 

Model pembelajaran Project Based Learning (PJBL) adalah model belajar 

yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam 

beraktifitas secara nyata. Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk 

digunakan pada permasalahan komplek yang diperlukan peserta didik dalam 

melakukan insvestigasi dan memahaminya (Permendokbud No 57, 2014:254). 

Model project based learning dalam pembelajaran, peserta didik 

diharapkan mampu untuk menggali konten (materi) dengan menggunakan 

berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara 

kolaboratif. Oleh karena itu guru dalam pembelajaran dapat mendorong 

kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik 

individual maupun kelompok sesuai standar proses pendidikan. Pada buku 

teks/guru setiap tema terdiri dari 4 subtema masing-masing subtema terdiri dari 6 

pembelajaran. Empat subtema yang ada direncanakan selesai dalam jangka waktu 

4 minggu sehingga setiap pembelajaran diharapkan selesai dalam 1 hari.  Model 

project based learning diterapkan pada minggu ke IV pada subtema terakhir yaitu 

subtema 4 sebagai aplikasi dari keterpaduan gagasan pada subtema 1-3 kegiatanya  

diarahkan untuk mengasah daya nalar dan berpikir tinggi sehingga dapat 

menghasilkan suatu karya seni/produk. Subtema 4 sendiri hanya ada dibuku guru 

tidak ada dibuku siswa karena sebenarnya tidak wajib dilaksanan oleh guru. 

Subtema 4 digunakan apabila ada kelebihan waktu pembelajaran untuk 
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pelaksanaannya guru tidak harus melakukan selama 6 pembelajaran tetapi guru 

boleh berinovasi dalam proses kegiatan pembelajarannya. 

Model project based learning sudah mulai diterapkan salah satunya adalah 

di SDN Mulyoarjo 03 Kecamatan Lawang. Pelaksanaan model project based 

learning  SDN Mulyoarjo  03 Kecamatan Lawang sudah berjalan. Pelaksanaannya 

guru tidak menyesuaikan dengan buku guru yang seharusnya dilakukan selama 6 

pembelajaran. Guru melakukan perubahan buku ajar sehingga menjadi 3 

pembelajaran tetapi untuk langkah pembelajarannya menyesuaikan dengan buku 

guru yang sudah ada karena dianggap terlalu banyak waktu yang digunakan. 

Proses belajar mengajarnya mengutamakan pada penilaian hasil belajar siswa. 

Teknik penilaiannya terdiri dari penilaian proyek, kegiatan penilaiannya hanya 

terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu 

sedangkan penilaian produk, kegiatan penilaian terhadap proses pembuatan dan 

kualitas suatu produk.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, pentingnya penelitian dilakukan karena 

pemerintah telah menetapkan Kurikulum 2013 untuk diterapkan pada 

sekolah/madrasah. Dengan menerapkan pendekatan dan model pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum 2013 mau tidak mau guru harus menerima perubahan 

dan perkembangan dalam strategi pembelajaran di kelas. Berdasarkan itulah 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Model Project 

Based Learning dalam Kurikulum 2013 Pada Kelas IV SDN Mulyoarjo 03 

Kecamatan Lawang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan model project based learning dalam pembelajaran di 

kelas IV SDN Mulyoarjo 03 Kecamatan Lawang? 

2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan model project based learning learning 

dalam pembelajaran di kelas IV SDN Mulyoarjo 03 kecamatan Lawang? 

3. Bagaimana strategi penyelesaian oleh guru dalam mengatasi kendala 

pelaksanaan model project based learning di kelas IV SDN Mulyoarjo 03 

Kecamatan Lawang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan model project based learning. 

2. Mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan model project based learning. 

3. Mengidentifikasi strategi penyelesaian yang dilakukan guru dalam mengatasi 

kendala pelaksanaan model project based learning. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian selanjutnya. Manfaat dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.  
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1) Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah diharapkan dapat menganalis, memahami 

tentang bagaimana penerapan Kurikulum 2013 dengan menggunakan model 

project based learning pada sekolah dasar. 

2) Manfaat Praktis 

a. Guru Kelas 

 Guru kelas diharapkan bisa menerapkan dan mengembangkan model 

pembelajaran yang sejalan dengan kurikulum 2013 untuk dapat mencapai 

indikator-indikator yang diharapkan. Hal ini ditujukan pada saat proses 

pelaksanaan pembelajaran. 

b. Peneliti 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang 

sangat berarti tentang pelaksanaan model project based learning dalam 

kurikulum 2013 terutama dalam hal penelitian. 

c. Peserta Didik 

 Penelitian ini diharapkan mampu mengacu pada pemahaman siswa dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran 

project based learning. 

d. Lembaga Pendidikan atau Sekolah 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu upaya meningkatkan 

SDM untuk pengembangan model pembelajaran yang baru di kelas IV. 
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E. Penegasan Istilah 

   Beberapa penegasan istilah dalam penelitian ini perlu dijelaskan agar 

tidak timbul perbedaan pengertian dan kekurang jelasan makna, maka peneliti 

mendefinisikan beberapa istilah tersebut, antara lain sebagai berikut: 

1. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menggantikan kurikulum KTSP. 

Kurikulum 2013 mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam 

beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi 

intelegensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan 

masyarkat, bangsa dan umat manusia (Permendikbud No 57 Tahun 2014). 

2. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013 merupakan 

pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran kedalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut 

dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan 

dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan 

(Permendikbud No 57, 2014:220). 

3. Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang 

melukiskan prsedur secara sistematis dalam mengintegrsikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran (Permendikbud No 57, 2014:246). 
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4. Project Based Learning 

 Project based learning (PJBL) adalah model belajar yang menggunakan 

masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. 

Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan 

kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan 

memahaminya (Permendikbun No 57,2014:254). 


