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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang perlu mendapat perhatian 

khusus dari semua pihak. Sudjana (2005: 80), mengemukakan bahwa pendidikan 

adalah usaha membudayakan manusia atau memanusiakan manusia.  Manusia 

merupakan pribadi utuh dan kompleks yang selalu mengalami perubahan dan 

kebutuhannya semakin meningkat sesuai dengan perkembangannya sehingga sulit 

dipelajari secara tuntas.  

Masalah pendidikan tidak akan pernah selesai, sebab hakikat dari manusia 

adalah selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupannya. Sesuatu yang 

dipelajari hari ini belum tentu dipelajari pada masa yang akan datang, dan sesuatu 

yang dipelajari di suatu tempat belum tentu berguna di tempat lain. Pendidikan 

harus berjalan dinamis sehingga memerlukan berbagai inovasi yang sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai manusia. 

Inovasi pembelajaran sangat perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar 

peserta didik yang disesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Latar belakang yang mendasari pelaksanaan penelitian adalah pentingnya 

pembaruan pembelajaran dalam bidang pendidikan karena  telah diberlakukannya 

kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013.  Berubahnya kurikulum, akan berpengaruh 

terhadap kegiatan belajar mengajar yang menerapkan pembelajaran tematik 
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terpadu. Peserta didik diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

secara menyeluruh dengan cara mengaitkan satu pelajaran dengan pelajaran lain. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Inovasi Pembelajaran Tema Peristiwa Alam 

dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Peserta didik Kelas 1  di SDN Srengat 1 

Kabupaten Blitar”. Penulis menentukan peserta didik kelas 1 dengan materi yang 

bertemakan peristiwa alam, karena ingin mengetahui pemahaman anak tentang 

berbagai perisitiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Peserta didik pada 

usia ini cenderung menghayati pengalaman belajarnya secara totalitas dalam 

rangka membangun pengertian yang berkaitan dengan pengalamannya. Dengan 

demikian, penerapan pendekatan, metode, sarana atau media dan suasana belajar 

yang baru (inovasi) perlu diciptakan oleh guru agar menjadi sebuah peristiwa 

yang menarik minat dan motivasi belajar peserta didik. Penulis menentukan SDN 

Srengat 1 Kabupaten Blitar sebagai lokasi penelitian, karena SD tersebut 

merupakan SDN Standar Nasional yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud 

sebagai SD sasaran untuk menerapkan kurikulum 2013.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana upaya guru untuk menerapkan inovasi pembelajaran tema 

peristiwa alam dalam pelaksanaan kurikulum 2013 pada peserta didik kelas 1 

di SDN Srengat 1 Kabupaten Blitar?  
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2. Apa saja bentuk-bentuk inovasi pembelajaran tema peristiwa alam dalam 

pelaksanaan kurikulum 2013 pada peserta didik kelas 1 di SDN Srengat 1 

Kabupaten Blitar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian dalam skripsi ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan guru untuk menerapkan 

inovasi pembelajaran tema peristiwa alam dalam pelaksanaan kurikulum 2013 

pada peserta didik kelas 1  di SDN Srengat 1 Kabupaten Blitar. 

2. Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk inovasi pembelajaran tema 

peristiwa alam dalam pelaksanaan kurikulum 2013 pada peserta didik kelas 1 

di SDN Srengat 1 Kabupaten Blitar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu meningkatkan kualitas 

pendidikan dan melengkapi fasilitas sekolah  yang dapat dijadikan sebagai  bahan 

informasi bagi sekolah tersebut untuk melakukan perbaikan pembelajaran. 

Dengan demikian, guru mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

mengajar dalam rangka melaksanakan inovasi pembelajaran secara maksimal. Hal 

ini akan memberikan motivasi belajar yang tinggi bagi peserta didik sehingga 

mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, peneliti memperoleh wawasan tentang pentingnya inovasi 

pembelajaran dalam pembelajaran khususnya pada peserta didik kelas 1 dalam 

pelaksanaan kurikulum 2013. 


