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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan upaya membantu anak bangsa untuk mencapai 

tujuan Pendidikan Nasional, sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang- 

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa “pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya…”.  

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting terhadap 

perkembangan bangsa.Artinya, pendidikan mempunyai tanggungjawab besar 

dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi dinamika 

perkembangan global. Berkaitan dengan hal tersebut, maka segala sesuatu yang 

menyangkut pembelajaran harus mengalami peningkatan demi mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Komitmen pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

untuk meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa ditunjukkan dengan 

pembaharuan kurikulum.Oleh sebab itu, kurikulum menjadi perangkat penting 

dalam melahirkan pendidikan agar dapat mencerdaskan peserta didik dan 

mengkontruksi pembelajaran lebih bermakna (Hamalik, 2009: 27-28). 

Saat ini pemerintah mengeluarkan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. 

Peraturan mengenai pembaharuan kurikulum tersebut tertuang pada PP No 32 

Tahun 2013 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 
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tentang Standar Nasional Pendidikan yangmenjelaskan bahwa, Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan kurikulum 2013 ini 

selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(PERMENDIKBUD). Perubahan yang dimaksud meliputi empat elemenyaitu 

standar  kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian 

pendidikan, serta adanya penetapan buku teks. 

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.Perubahannya tertuang pada PERMENDIKBUD No 54 Tahun 2013 

meliputi adanya peningkatan dan keseimbangan antara softskill dan hardskill yang 

terdiri dari aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.Masing-

masing di dalam kompetensi tersebut terdapat kualifikasi kemampuan yang 

berbeda. 

Standar isi (SI) merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan 

tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu (PERMENDIKBUD No 64 Tahun 2013).Perubahan 

pada kurikulum 2013 kedudukan matapelajarannya mengalami perubahan yaitu 

kompetensi yang semula diturunkan dari matapelajaran berubah menjadi 

matapelajaran dikembangkan dari kompetensi.Kompetensi dikembangkan melalui 

pendekatan tematik terpadu.Selain itu struktur kurikulum pada semua jenjang 

pendidikan mengalami perubahan pada jumlah mata pelajaran dan alokasi waktu, 
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yaitu jumlah matapelajaran pada SD dari 10 menjadi 6, jumlah jam bertambah 4 

JP/Minggu. 

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 

satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Berdasarkan 

PERMENDIKBUD No 65 Tahun 2013yaitu, kemampuan yang semula terfokus 

pada eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi sekarang dilengkapi dengan mengamati, 

menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta, dan bentuk 

pembelajarannya menjadi tematik terpadu dengan pendekatan scientific, berbasis 

karakter dan kompetensi. Karakter tersebut tidak diajarkan secara langsung pada 

pembelajaran, akan tetapi melalui pembelajaran tidak langsung dalam bentuk 

contoh dan tindakan. Proses pembelajarannyatidak mengharuskan di dalam kelas, 

dan guru sebagai sumber pembelajaran.Oleh karena itustrategi 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. 

Standar penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan 

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (PERMENDIKBUD No 66 Tahun 

2013).Perubahan tersebut terletak pada pendekatan penilaian yang digunakan 

adalah penilaian acuan kreteria (PAK) yang didasarkan pada kreteria ketuntasan 

minimal (KKM).Selanjutnya untuk setiap materi pokok tertentu terdapat rumusan 

KD untuk setiap aspek KI.Jadi, untuk suatu materi pokok tertentu muncul empat 

KD.Penilaiannya tidak hanya pada KD, tetapi juga KI dan SKL.Ruang lingkup 

penilaiannya mengalami pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur 
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kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja) menuju penilaian 

otentik.Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran 

(output) pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Penilaian otentik meliputi penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio 

dan penilaian tertulis yang relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam 

pembelajaran. 

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait penetapan buku yang 

digunakan dalam pembelajaran.Kebijakan tersebut tertuang pada 

PERMENDIKBUD No 71 Tahun 2013 yang menjelaskan mengenai buku 

teks.Buku teks tersebut dibagi menjadi dua, yaitu buku siswa dan buku guru. 

Buku siswa digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk 

memudahkan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu.Sedangkan buku 

guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Kenyataan pelaksanaannya di lapang, terdapat permasalahan guru dalam 

penggunaan buku teks pada pembelajaran.Hal ini dikarenakan kurikulum 2013 

merupakan suatu hal yang baru di dalam dunia pendidikan, di mana di dalamnya 

terdapatperubahan yaitu pengurangan matapelajaran, dan penambahan jam 

pelajaran,serta penetapan buku teks.Oleh karena itu guru memerlukan tahapan 

dalam pelaksanaannya. 

Sesuai dengan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

beberapa guru menyebutkan bahwa, dengan penyediaan sarana buku teks oleh 

pemerintah di dalam pembelajaran kurikulum 2013 dimaksudkan untuk 
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mempermudah guru dalam aplikasi pembelajaran tematik terpadu. Akan tetapi, 

dalam kondisi yang sebenarnya guru merasa kesulitan dalam penyesuaian antara 

materi yang terdapat padabuku guru dan buku siswa, dikarenakan sering terjadi 

kesenjangan.Selain itu, dalam pembuatan RPP guru harus melakukan identifikasi 

materi pembelajaran dengan melakukan kajian terhadap cakupan buku teks. 

Berdasarkan perubahan tersebut pemerintah melakukan implementasi 

dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dengan melakukan pelatihan-pelatihan guna 

meningkatkan kompetensi guru.Upayatersebut juga diikuti dengan pelaksanaan 

kurikulum 2013 secara bertahap.Pelaku sasaran  utama sementara kelas I dan IV 

yang selanjutnya akan merata pada setiap kelas. Selain itu, pemerintah melakukan 

pemilihan sekolah sasaran pelaku kurikulum 2013 yang dianggap sudah siap 

dalam pelaksanaannya.Melalui bentuk tahapimplementasinya, terdapat 12 Sekolah 

Dasar di Kota Batuyang ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah sasaran pada 

tahun 2013, dan salah satunya yaitu 3 sekolah di Kecamatan Junrejo, yaitu SDN 

Mojorejo 1, SDN Torongrejo 1, SDN Junrejo 2.  

Harapan pemerintah pada pelaksanaan kurikulum 2013 terhadap kesiapan 

guru adalah menghadapi perubahan paradigma mengajar dan penyesuaian 

terhadap sarana belajar mengajar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam 

bentuk buku teks.Diharapakan guru dapat mengintegrasikan beberapa 

matapelajaran berdasakan tema yang telah ditentukan, serta dapat menggunakan 

buku teks sebagai acuan pembelajarannya. Selain itu guru harus mengoptimalkan 

penggunaan waktu berkaitan dengan penambahan jam pembelajarannya. Hal 

tersebut dikarenakan muara keberhasilan kurikulum secara aktual ditentukan oleh 
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implementasi di lapangan (Rusman, 2011:19).Dengan demikian berdasarkan 

uraian permasalahan yang dialami, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Permasalahan Guru dalam Penggunaan Buku Teks pada 

Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013Sekolah Dasar Kelas IV Kecamatan 

Junrejo Batu” 

 

1.2 Identifikasi/Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,salah satu komponen dari SNP 

2013 yang mengalami perubahan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, 

standar proses, standar penilaian, dan penetapan buku teks. Untuk itu, segala 

peraturan yang menyangkut pelaksanaan pembelajaran mulai dari karakteristik, 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan proses pembelajaran, serta pengawasan 

proses pembelajaran terdapat di dalamnya.Penelitian ini dilakukan dengan 

pengambilan data pada guru Sekolah Dasar kelas IV, yaitu pada persiapan 

pembelajaran, pelaksanaan, penggunaan buku teks, dan evaluasi yang bersifat 

otentik berdasarkan kurikulum 2013.Fokus masalah pada penelitian ini 

dititikberatkan pada “PermasalahanGuru dalam Penggunaan Buku Teks pada 

Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Kelas IV Kecamatan 

Junrejo Batu”.Hal ini dikarenakan dengan adanya buku teks tersebut guru merasa 

kesulitan dalam penyesuaian antara materi yang terdapat di dalam buku  guru, dan 

siswa, dikarenakan sering terjadi kesenjangan. Selain itu, dalam pembuatan RPP 

guru harus melakukan identifikasi materi pembelajaran dengan melakukan kajian 
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terhadap cakupan buku teks, sehingga bersifat memberatkan kinerja guru dalam 

proses penyiapan pembelajarannya. 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Permasalahan apa sajayang dihadapi guru dalam penggunaan buku teks 

pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 Sekolah Dasar kelas IV 

Kecamatan Junrejo Batu?. 

2. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan permasalahanguru dalam 

penggunaan buku teks pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 

Sekolah Dasar kelas IV Kecamatan Junrejo Batu? 

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan guru Sekolah DasarKelas IV 

Kecamatan Junrejo Kota Batu terkaitpenggunaan buku teks dalam 

pelaksanaanpembelajaran pada kurikulum 2013?. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mendeskripsikan permasalahanyang dihadapi guru dalam penggunaan 

buku teks pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 Sekolah Dasar 

kelas IVKecamatan Junrejo Batu. 
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2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan guru 

dalam penggunaan buku teks pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum 

2013 Sekolah Dasar kelas IV Kecamatan Junrejo Batu. 

3. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan guru Sekolah Dasarkelas IV 

Kecamatan Junrejo Kota Batu terkait penggunaan buku teks dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat. Adapun manfaat 

yang bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan 

sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk implementasi kurikulum 

2013 pada pembelajaran di Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Untuk membantu meningkatkan pelaksanaandan perbaikan 

pembelajaran disekolah yang sesuai dengan kurikulum 2013 sehingga 

kualitas pembelajaran meningkat. 

b. Bagi guru 

Untuk membantu meningkatkan pemahaman guru pada pelaksanaan 

pembelajaran pada kurikulum 2013. 

c. Bagi  peneliti   
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Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  referensi  bagi peneliti yang 

akan melakukan penelitian lanjutan. 

 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam 

penelitian ini dibatasi sebagai berikut:  

1. Permasalahan Kurikulum  

Permasalahanberarti hal yang menjadikan masalah, hal yang 

dipermasalahkan. Permasalahankurikulum berarti hal-hal yang 

mengandung keraguan, kesulitan, atau kesukaran, hambatan, kekurangan, 

keberatan yang berkaitan dengan kurikulum.Berdasarkan hal tersebut 

kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

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

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran pada Kurikulum 2013 

Pelaksanaan pembelajaran berpedoman pada kurikulum 2013 yang 

mana sasaran pembelajarannya mencakup pengembangan ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran yang dilaksanakan 

menggunakan pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan scientific. 

Pembelajarannya diarahkan agar peserta didik dapat mencapai kompetensi 
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melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

3. Buku Teks 

Buku teksyang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sarana 

penunjang terlaksananya pembelajaran tematik terpadu sangat berbeda jika 

dibandingkan dengan buku teks yang dikeluarkan oleh pemerintah 

sebelumnya. Perbedaan buku teks tersebut antara lain, dibedakannya 

menjadi dua, yaitu buku guru dan buku siswa.Buku siswa  digunakan 

sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan peserta didik 

dalam menguasai kompetensi tertentu.Buku guru, merupakan panduan 

bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.Muatan atau isi buku 

siswa dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan 

agar peserta didik dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan 

kehidupan yang dialaminya. Hal tersebut dikarenakan buku siswa berbasis 

aktivitas, dan tidak lagi berbasis konten/isi seperti buku teks yang 

dikeluarkan pemerintah sebelumnya.Sedangkan pada buku guru di 

dalamnya terdapat langkah pembelajaran, dan media komunikasi antar 

guru dan peserta didik, dimanaperaturan tersebut tertuang pada 

PERMENDIKBUD No 71 Tahun 2013. 

 


