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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan jaman paradigma pendidikaan juga 

mengalami perubahan. Begitu pula dengan kurikulum yang dicanangkan oleh 

pemerintah. Menurut bahan uji kurikulum 2013, perlunya menerapkan sistem 

pembelajaran integratif berbasis tema disebabakan karena banyaknya sekolah 

alternatif yang menerapkan sistem pembelajaran integratif berbasis tema yang 

menunjukkan hasil yang sangat maksimal. Guru yang dahulu sebagai pusat 

sumber belajar bagi peserta didik, kini berubah sebagi fasilitator yang 

bertugas memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan oleh peserta didik 

dalam pembelajarannya. Guru harus menciptkan susana belajar yang 

menyenangkan dan membangun kreativitas siswa sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakana.  

Kurikulum tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 

2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan yang  menjelaskan bahwa, Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemberlakuan Kurikulum 2013 ini selanjutnya diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dalam standar  

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

pendidikan. Sesuai dengan beberapa standar  kurikulum 2013 yang telah 
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dijelaskan di atas, terdapat perubahan yang terdiri atas: Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. 

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, 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 2013 yaitu, kemampuan yang 

semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi sekarang 
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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 pembelajarannya tidak mengharuskan di dalam kelas, dan 

guru sebagai sumber pembelajaran. Oleh karena strategi 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 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, 
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penilaian proyek, penilaian portofolio dan penilaian tertulis yang relevan 

dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran. 

Upaya penerapan Pendekatan Scientific atau ilmiah dalam proses 

pembelajaran Kurikulum 2013 disebut-sebut sebagai ciri khas dan menjadi 

kekuatan tersendiri dari keberadaan Kurikulum 2013. Pendekatan scientific 

atau ilmiah diyakini sangat efektif dalam meningkatkan perkembangan dan 

pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Sejalan 

dengan perubahan mengenai beberapa standar di dalam kurikulum 2013 

selanjutnya pelaksanaannya diatur secara lebih rinci dalam  Permendikbud 

No. 81A Tahun 2013, yang mengatur tentang Implementasi Kurikulum 2013. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa strategi pembelajaran diperlukan dalam 

menunjang terwujudnya seluruh kompetensi yang dimuat dalam kurikulum 

2013. Proses pelaksanaan kurikulum 2013 tersebut di atas juga tidak luput 

dari pengawasan pemerintah. Pemerintah selalu berupaya untuk membantu 

mensukseskan pelaksanaan kurikulum 2013 antara lain dengan menyediakan 

guru inti sebagai tenaga pendamping dalam proses pembelajaran. Tujuan hal 

tersebut adalah agar proses pembelajaran dapat berlangsung optimal. Selain 

itu, pemerintah tetap melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan 

kompetensi guru dalam implementasi kurikulum 2013. 

Terkait dengan komponen kurikulum yang mengalami perubahan, 

timbul kecenderungan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika 

lingkungan diciptakan alamiah. Mulyasa, 2013:53 berpendapat bahwa 

lingkungan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi 

kurikulum 2013. Lingkungan yang kondusif-akademik baik secara fisik 
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maupun nonfisik turut serta memberikan manfaat yang sangat penting pada 

kurikulum 2013. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan tertib, 

optimisme serta harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah, kesehatan 

sekolah serta kegiatan-kegiatan yang terpusat pada peserta didik merupakan 

iklim yang dapat membangkitkan nafsu, gairah dan semangat belajar. 

Melalui upaya pemerintah tersebut kurikulum sudah dapat terlaksana 

dengan baik, hal ini terbukti dari pelaksanaan kurikulum 2013 di SD 

Muhammadiyah 04 Batu yang menjadi salah satu SD sasaran yang ditunjuk 

oleh pemerintah dalam pelaksanaan kurikulum 2013, yang mana SD tersebut 

cukup antusias dalam penyelenggaraan kurikulum 2013, dan mengakui bahwa 

kurikulum 2013 lebih baik dari kurikulum sebelumnya karena dapat 

memotivasi anak dalam belajar dan berpikir kreatif,  diperoleh informasi 

bahwa kurikulum 2013 menitik beratkan pada pendekatan scientific termasuk 

di dalamnya terdapat metode Problem Based Learning, Project Based 

Learning, dan discovery. Dalam kurikulum terdahulu guru lebih banyak 

memberikan konsep pada peserta didik, sedangkan pada kurikulum 2013 

dengan menggunakan semua panca indera yang dimiliki, diharapkan peserta 

didik dapat menenemukan sendiri konsep tentang apa yang mereka pelajari. 

Peserta didik yang mengalami secara langsung akan memiliki daya ingat 

lebih kuat dibandingkan dengan peserta didik yang hanya menerima teori dari 

guru.  

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa lingkungan sekitar 

sekolah juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang menunjang 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific kurikulum 2013 di 
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SD Muhammadiyah 04 kota Batu. Dengan demikian perlu dilakukan 

penelitian  tentang  pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 di SD 

Muhammadiyah 04 kota Batu dalam pemenuhan Standar Proses Kurikulum, 

sehingga permasalahan yang ingin dipecahkan adalah “Pemanfaatan 

lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar dalam pendekatan 

scientific pada sub tema kurikulum 2013 kelas IV SD Muhammadiyah 04 

Kota Batu”. 

   

B. Identifikasi/ Fokus Masalah  

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data terbatas pada guru 

kelas I, yang hanya berpusat pada pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah 

sebagai sumber belajar dalam pendekatan scientific kurikulum 2013yaitu 

dalam persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah 

mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan 

kaidah-kaidah pendekatan scientific atau ilmiah, yang mana pendekatan 

scientific atau ilmiah sangat berkaitan dengan lingkungan, terutama 

lingkungan sekitar sekolah. Oleh karena itu, fokus masalah pada penelitian ini 

dititikberatkan pada “Pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber 

belajar dalam pendekatan scientific pada subtema keberagaman budaya 

bangsaku kurikulum 2013 kelas IV SD Muhammadiyah 04 Batu”. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atasmaka dapat dibuat rumusan 

masalah. 

1. Bagaimana pemanfaatan lingkungan sekitar  sekolah sebagai sumber 

belajar dalam pendekatan scientific pada subtema keberagaman budaya 

bangsaku kurikulum 2013 kelas IVSD Muhammadiyah 04 Batu? 

2. Kendala apakah yang ditemukan dalam pemanfaatan lingkungan sekitar  

sekolah sebagai sumber belajar dalam pendekatan scientific pada subtema 

keberagaman budaya bangsaku kurikulum 2013 kelas IV SD 

Muhammadiyah 04 Batu? 

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala 

pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar dalam 

pendekatan scientific pada subtema keberagaman budaya bangsaku 

kurikulum 2013 kelas IV SD Muhammadiyah 04 Batu? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Mengetahui bentuk pemanfaatan lingkungan sekitar  sekolah sebagai 

sumber belajar dalam pendekatan scientific pada subtema keberagaman 

budaya bangsaku kurikulum 2013 kelas IV SD Muhammadiyah 04 Batu. 

2. Mendeskripsikan  kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan lingkungan 

sekitar sekolah sebagai sumber belajar dalam pendekatan scientific pada 

subtema kurikulum 2013 kelas IV SD Muhammadiyah 04 Batu. 
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3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala 

pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar dalam 

pendekatan scientific pada subtema kurikulum 2013 kelas IV SD 

Muhammadiyah 04 Batu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dunia 

pendidikan sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk implementasi 

kurikulum 2013 dalam pembelajaran di Sekolah Dasar. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  referensi  bagi peneliti 

sebelum benar-benar terjun sebagai guru dalam merancang pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan ketetapan kurikulum 2013 

b. Bagi Sekolah 

1. Untuk  membantu  meningkatkan  pembelajaran di  sekolah  karena 

kualitas pembelajaran di sekolah  akan meningkat  apabila mampu  

memenuhi  Standar Proses Pendidikan 

2. Memberikan sumbangan bagi sekolah agar sekolah dapat 

memperbaiki proses pembelajaran, guna memperbaiki kualitas 

pembelajaran menjadi lebih baik. 

c. Bagi Dinas/Instansi terkait 
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki 

kualitas kurikulum agar kurikulum 2013 menjadi lebih baik 

 

F. Definisi Istilah 

1. Lingkungan Sekitar Sekolah  

Lingkungan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam 

implementasi kurikulum 2013. Lingkungan yang kondusif-akademik baik 

secara fisik maupun nonfisik turut serta memberikan manfaat yang sangat 

penting pada kurikulum 2013. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman 

dan tertib, optimisme serta harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah, 

kesehatan sekolah serta kegiatan-kegiatan yang terpusat pada peserta didik 

merupakan iklim yang dapat membangkitkan nafsu, gairah dan semangat 

belajar (Mulyasa, 2013:53). Lingkungan sekitar sekolah yang nyaman 

dapat mendukung pembelajaran, dengan pemanfaatan lingkungan sekitar 

sekolah siswa dapat belajar secara konkrit dan pembelajaran akan menjadi 

lebih bermakna. 

2. Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah  segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan 

oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai (Sanjaya, 2006). Sumber belajar dapat 

diperoleh siswa dari mana saja, akan tetapi yang mendukung pendekatan 

ilmiah atau scientific ini adalah sumber belajar yang berkaitan dengan 

lingkungan. 

3. Pendekatan Scientific 
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Pembelajaran sebagaimana dicantumkan dalam Undang- Undang 

No. 20 Tahun 2003, adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sesuai dengan 

pemberlakuan kurikulum 2013 yang menggunakan tematik integratif 

melalui pendekatan scientific berarti, pembelajarannya melibatkan 

beberapa mata pelajaran secara terpadu dalam satu tema pemersatu, serta 

menggunakan pendekatan ilmiah. Sedangkan menurut Permendikbud 

nomor  81A  tahun 2013,  pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi 

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang 

suatu kebenaran. Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar 

pokok yaitu:  

a. Mengamati;  

b. Menanya;  

c. Mencoba;   

d. Menalar 

e. Mengkomunikasikan.  

4. Kurikulum 2013 

Menurut Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  

Pendidikan Nasional menyebutkan  bahwa  kurikulum  adalah  seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta  

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 


