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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 disusun dengan tujuan untuk menyempurnakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006). Pada kurikulum KTSP 

terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan atau diperbaiki dalam 

kurikulum 2013 ini. Kekurangan-kekurangan itu diantaranya adalah Konten 

kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata 

pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui 

tingkat perkembangan usia anak. Kemudian, standar penilaian pada kurikulum 

2006 juga belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan 

hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Selain 

itu, dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak 

menimbulkan multi tafsir. 

Perubahan kurikulum 2013 dilatar belakangi oleh pergeseran paradigma 

belajar pada abad 21. Ciri pembelajaran abad 21 mendorong peserta didik untuk 

mencari informasi  dari berbagai sumber observasi, bukan diberi informasi. 

Pembelajaran diarahkan pada perumusan masalah bukan penyelesaian masalah. 

Arah pembelajaran melatih berfikir analitis bukan berfikir mekanistis. Penekanan 

pembelajaran pada pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam penyelesaian 

masalah.( Permendikbud.2013) 

Dampak perubahan kurikulum 2013 mempengaruhi peserta didik, guru, 

manajemen satuan pendidikan, negara dan bangsa, serta masyarakat pada 
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umumnya. Dampak perubahan kurikulum 2013 diharapkan mendorong pada pola 

pikir kreatif, inovatif dan produktif, sehingga akan memberikan motivasi untuk 

bersaing secara global dimasa yang akan datang. 

Perubahan kurikulum di sekolah mengalami perubahan, baik dari 

kegiatan proses belajar-mengajar, maupun teknik dalam menggunakan metode, 

media,  strategi, penilaian, RPP dan pendekatan mengajar yang “baru”. Hal ini 

akan menimbulkan perubahan kegiatan pembelajaran, sehingga proses belajar-

mengajar perlu dirubah menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum. Dalam 

hal ini guru harus menghindari kebiasaan mengajar “konvensional”. karena disini 

kendala guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 adanya kesenjangan antara buku 

yang disediakan oleh pemerintah dengan kondisi lingkungan mengajar guru. 

Berbagai upaya telah diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kwalitas pendidikan yang ada di indonesia, berdasarkan tuntunan kemajuan 

masyarakat Dengan pembaharuan kurikulum dari waktu ke waktu. Langkah yang 

digunakan untuk mengatasi masalah tersebut dan untuk menghadapi tuntutan 

zaman yaitu pemerintah mengupayakan perbaikan kurikulum dalam dunia 

pendidikan di Indonesia ini dengan cara memperbaiki kurikulum 2006 yang dirasa 

kurang cocok bagi peserta didik dengan menggantinya dengan kurikulum 2013. 

yang ilmiahnya beraspekan pada konsep pembelajaran tematik-integratif. Untuk 

jenjang Sekolah Dasar, pembelajaran tematik pada kurikulum pendahulunya yaitu 

kurikulum 2006 hanya dilakukan pada kelas rendah yaitu kelas 1 sampai kelas 3 

saja, sedangkan pembelajaran terintegrasinya dilakukan dikelas tinggi yaitu kelas 

4 sampai kelas 6.   
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Pada kurikulum 2013 pemerintah menyediakan buku babon sebagai 

panduan guru untuk memudahkan guru dalam mengajar dan mengaitkan tema 

dengan beberapa mata pelajaran yang lain dalam satu tema. Sehingga tidak 

tampak masih terpisah-pisah seperti halnya pada saat kurikulum sebelumnya. 

Pemerintah mengembangkan kurikulum 2013 ini dengan cara mengemas 

gabungan antara konsep pembelajaran tematik-integratif yang dirasa dapat 

memudahkan siswa dalam menerima dan menerapkan konsep-konsep ilmu dalam 

pembelajaran kedalam kehidupanya sehari-hari dan kehidupan masa yang akan 

datang. Penerapan ini masih diuji cobakan dalam dua kelas saja untuk jenjang 

Sekolah Dasar. Satu kelas di kelas rendah, yaitu pada kelas 1 dan untuk kelas 

tinggi yaitu pada kelas IV. 

Pembelajaran tematik integratif atau disebut dengan model pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengkolaborasikan beberapa mata 

pelajaran, untuk memberi pembelajaran yang bermakna pada siswa, sehingga 

siswa dapat terlibat langsung pada saat proses belajar mengajar. dengan secara 

aktif dalam mencari informasi sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai mata pelajaran kedalam berbagai tema. Dengan 

mengaitkan permasalahan-permasalahan yang dijumpai peserta didik disekitarnya. 

Sehingga pembelajaran menjadi nyata dan riil bagi peserta didik. 

Pembelajaran tematik terpadu dimaksutkan agar siswa mampu 

mengeskplorasi kegiatan pembelajaran secara holistic. Melalui pembelajaran 

tema, sehingga siswa mampu meningkatakan sosialismenya antar siswa. Karena 

hal ini sangat membantu siswa dalam beradapatasi dengan lingkungannya. 
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Pembelajaran tematik terpadu membantu Guru dalam meningkatkan 

profesionalismenya dalam menemukan tema yang tepat, merancang rencana 

pembelajaran, metode pemebelajaran,dan tema pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan siswa pada saat itu. 

Mengajar merupakan pekerjaan yang sangat kompleks bagi profesi guru 

dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai pendidik. Seorang guru harus 

berusaha agar materi pelajaran yang di ajarkannya dapat diterima oleh siswa, dan 

mampu meraliasisasikan perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Dalam 

keseluruhan kegiatan belajar mengajar disekolah merupakan kegiatan yang utama. 

Hal ini dapat kita lihat bahwa berhasil tidaknya pencapaian hasil belajar siswa 

bisa ditinjau dari cara mengajar guru.  

SD muhammadiyah 9 Malang adalah salah satu sekolah yang sudah 

melakukan pelatihan secara mandiri yang sudah melaksanakan kurikulum 2013. 

Pelatihan tersebut memberikan dampak positif bagi seorang guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada. Sehingga, tidak ada lagi guru yang 

tidak mengerti akan pelaksanaan kurikulum 2013, dengan demikian secara 

teknisnya pada saat terjadinya proses belajar mengajar akankah sesuai dengan apa 

yang didapatkan pada saat pelatihan kurikulum 2013 atau malah sebaliknya. 

Adapun permasalahan yang muncul ketika peneliti melakukan observasi 

dan wawancara kepada guru kelas IV SD Muhammadiyah 9 Malang tanggal 25 

Februari 2014  adalah ketidakpahaman guru terhadap pembelajaran tematik 

terpadu kurikulum 2013 dan guru cenderung menganggap bahwa kurikulum 2013 

membuat guru menjadi tidak kreatif dan guru menjadi pasif. Guru kurang bisa 
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mengelola kurikulum 2013 menjadi sesuatu yang lebih inovatif yang disesuaikan 

dengan karakteristik siswa yang beragam.  

Dari penjelasan di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian disekolah SD Muhammadiyah 9 Malang  dengan mengamati 

pengajaran guru dan wawancara kepada guru untuk meneliti lebih mendalam 

dengan judul “Analisis Permasalahan Pengajaran Tematik  Terpadu Kurikulum 

2013 kelas IV SD Muhammadiyah 9 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana permasalahan pengajaran tematik terpadu Kurikulum 2013 Kelas 

IV SD Muhammadiyah 9 Malang ? 

2) Bagaimana kendala dalam pengajaran tematik terpadu Kurikulum 2013 Kelas 

IV SD Muhammadiyah 9 Malang? 

3) Bagaimana upaya yang dilakukan guru dan sekolah dalam pembelajaran 

tematik terpadu Kurikulum 2013 Kelas IV SD Muhammadiyah 9 Malang? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Mendiskripsikan permasalahan pengajaran tematik terpadu Kurikulum 2013 

Kelas IV di SD Muhammadiyah 9 Malang. 
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2) Mendiskripsikan kendala dalam pengajaran tematik terpadu Kurikulum 2013 

Kelas IV di SD Muhammadiyah 9 Malang. 

3) Mendiskripsikan upaya yang dilakukan guru dan sekolah dalam pembelajaran 

tematik terpadu Kelas IV di SD Muhammadiyah 9 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Secara Praktis 

Dapat mengetahui teori pengajaran tematik terpadu, diharapkan bagi praktisi 

pendidikan Sekolah Dasar khususnya SD Muhammadiyah 9 Malang setelah 

mengetahui pengajaran tematik terpadu yang diaplikasikan selama ini, lebih 

sungguh-sungguh dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif 

sesuai dengan kurikulum 2013. Bagi peneliti sendiri berguna untuk 

menambah wawasan dan kemampuan tentang pengajaran tematik terpadu 

dalam kurikulum 2013. serta Peneliti lebih mengetahui permasalahan yang 

timbul dalam penerapan kurikulum 2013 khususnya kelas IV SD 

Muhammadiyah 9 Malang. Mendapatkan pengalaman yang bermakna, untuk 

dijadikan sebagai acuan untuk mempersipakan diri dalam mengajar 

2) Manfaat Secara Teoritis 

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan pengajaran 

tematik terpadu dalam kurikulum 2013. serta penelitian ini dapat dijadikan 

bahan kajian dan referensi untuk peneliti yang selanjutnya. 
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E. Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan penegasan terhadap 

istilah yang digunakan sebagai berikut: 

1) Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 

pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menggunakan tema sebagai 

pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran 

sekaligus dalam satu kali tatap muka, untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi peserta didik. Karena peserta didik dalam memahami berbagai 

konsep yang mereka pelajari selalu melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dikuasainya. Muhammad 

Nuh (2014: 46) 

2) Kurikulum 2013 proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik hal 

ini dimaksutkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam 

mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. 

informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada 

informasi searah dari guru. Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang 

diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari 

tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu. Muhammad Nuh 

(2014: 53) 
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F. Batasan Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, agar penelitian kualitatif  ini 

terpusat atau terarah pada satu pokok permasalahan maka peneliti membatasi 

pokok permasalahannya. Pada penelitian ini batasan masalahnya adalah: 

1. Penelitian ini terbatas hanya pada pembelajaran tematik terpadu 

2. Subyek dalam penelitian ini hanya pada guru kelas IV B SD 

Muhammadiyah 9 Malang. 

3. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah pembelajaran tematik 

terpadu, dan kurikulum 2013 

 

 

 

 


