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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang 

dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi Abad 21. Pada abad 

ini, sebagaimana dapat disaksikan bersama, kemampuan kreativitas dan 

komunikasi akan menjadi sangat penting. Sejalan dengan itu, rumusan 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dipergunakan dalam 

Kurikulum 2013 mengedepankan pentingnya kreativitas dan komunikasi. 

Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar  

dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar 

adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal 

hasil  belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional 

dinyatakan  sebagai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi 

Lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan 

pendidikan. Standar  Kompetensi Lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan (PP nomor 19 tahun 2005).   

Kurikulum 2013 akan lebih menekankan pada model pembelajaran 

tematik yang berbasis pada pendidikan karakter yang diharapkan dapat 

mengembangkan tiga kompetensi penting, yakni kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Model pembelajaran seperti itu diharapkan  dapat  memberikan 

ruang gerak bagi siswa untuk mengembangkan potensinya (student centered 

active learning). Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari 
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segi pendidiknya, tenaga kependidikan, pengelolaan kurikulum, kompetensi 

lulusan, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, dan sebagainya. 

Tujuan diberlakukannya kurikulum 2013 untuk menekankan pada 

pendidikan karakter. Dengan menanamkan nilai-nilai dalam pengembangan 

sikap, pengetahuan dan keterampilan secara seimbang. Melalui kompetensi 

yang diterapkan dalam kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk 

mengembangkan kreatifitas dan komunikasi dalam kehidupannya. 

Kompetensi  adalah  kemampuan  seseorang  untuk  bersikap,  

menggunakan pengetahuan  dan  keterampilan  untuk  melaksanakan  suatu  

tugas  di  sekolah, masyarakat,  dan  lingkungan  dimana  yang  bersangkutan  

berinteraksi. Kurikulum  dirancang  untuk  memberikan  pengalaman  belajar  

seluas-luasnya  bagi  peserta didik  untuk  mengembangkan  sikap,  

keterampilan  dan  pengetahuan  yang diperlukan untuk membangun 

kemampuan tersebut. Hasil dari pengalaman belajar tersebut  adalah  hasil  

belajar  peserta  didik  yang  menggambarkan  manusia  dengan kualitas yang 

dinyatakan dalam SKL.    

Sejalan dengan itu, kompetensi yang diharapkan dari siswa kelas IV 

Sekolah Dasar dirumuskan agar memiliki kemampuan pikir dan tindak yang 

produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Kemampuan tersebut 

diperjelas dalam kompetensi inti yang salah satunya adalah menyajikan 

pengetahuan dalam bahasa yang jelas, logis dan sistematis, dalam karya yang 

estetis, atau dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak sehat, beriman, 

berakhlak mulia. Kompetensi tersebut dirancang untuk dicapai melalui proses 

pembelajaran berbasis penemuan (discovery learning) melalui kegiatan-
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kegiatan berbentuk tugas (project based learning) yang mencakup proses-

proses mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. 

Tentunya dalam proses ini terdapat peran penggiat pembelajaran, yakni 

guru sebagai pelaku perubahan. Dewasa ini, seperti yang diketahui dampak 

globalisasi yang begitu hebatnya mampu membawa masyarakat Indonesia 

melupakan pendidikan karakter. Padahal, pendidikan karakter merupakan 

suatu pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini 

kepada anak-anak (Munadi, 2010:4).  

Berbagai peristiwa saat ini, mulai dari tawuran antar pelajar, 

pengrusakan fasilitas pendidikan, kenakalan remaja, sampai pembunuhan 

sesama pelajar telah menunjukkan betapa rendahnya karakter dari diri bangsa 

Indonesia (Muslich, 2011:1). 

Terpuruknya bangsa dan negara Indonesia saat ini tidak hanya 

disebabkan oleh krisis ekonomi, melainkan juga oleh krisis akhlak. Oleh 

karena itu, perekonomian bangsa menjadi ambruk, korupsi, kolusi, nepotisme 

dan perbuatan-perbuatan yang merugikan bangsa merajalela. Perbuatan-

perbuatan yang merugikan dimaksud adalah perkelahian, perusakan, 

perkosaan, minum-minuman keras, dan bahkan pembunuhan. Keadaan seperti 

itu, terutama krisis akhlak terjadi karena kesalahan dunia pendidikan atau 

kurang berhasilnya dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi muda 

bangsanya. 

Menurut Muslich (2011: 67) alasan utama digalakkannya pendidikan 

karakter adalah agar generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dapat 

menghayati, memahami, mengamalkan nilai-nilai atau norma-norma dengan 
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cara mewariskan segala pengalaman, peengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan yang melatarbelakangi nilai-niali dan norma-norma hidup dan 

kehidupan. 

Dunia pendidikan telah melupakan tujuan utama pendidikan yaitu 

mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. 

Dunia pendidikan telah memberikan porsi yang sangat besar untuk 

pengetahuan, tetapi melupakan pengembangan sikap atau nilai dan perilaku 

dalam pembelajarannya. Dunia pendidikan sangat meremehkan mata pelajaran 

yang berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa. Di sisi lain, tidak 

dipungkiri bahwa pelajaran-pelajaran yang mengembangkan karakter bangsa 

seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama serta Ilmu 

Pengetahuan Sosial dalam pelaksanaan pembelajarannya lebih banyak 

menekankan pada aspek kognitif dari pada aspek afektif dan psikomotor. Di 

samping itu, penilaian dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan 

pendidikan nilai belum secara total mengukur sosok utuh pribadi siswa 

(Munadi, 2010:4). 

Dikatakan oleh Mamat (2005:7)  bahwa perkembangan kecerdasan 

siswa seperti IQ, EQ dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada 

umumnya tingkat perkembangannya masih melihat segala sesuatu sebagai satu 

keutuhan (holistik) sehingga pembelajarannya bergantung pada objek-objek 

yang konkret. Selain itu, jika pembelajaran dilakukan secara terpisah maka 

akan memunculkan permasalahan yaitu tingginya angka mengulang kelas dan 

putus sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesiapan sekolah sebagian 

besar peserta didik kelas masih rendah. 
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Demi mencapai tujuan pendidikan bagi siswa di SD Negeri 

Purwantoro 1 agar memiliki karakter yang utuh perlu ditunjang oleh 

kurikulum yang mendukungnya, yaitu kurikulum holistik yang berupa 

pembelajaran tematik yang ada pada Kurikulum 2013. Hal ini sesuai dengan 

pendapat  Muslich (2011:32) bahwa pembelajaran tematik merupakan sebuah 

pembelajaran yang “menyentuh” semua aspek kebutuhan anak. Sebuah 

pembelajaran yang terkait, tidak terkotak-kotak dan dapat merefleksikan 

dimensi, keterampilan, dengan menampilkan tema-tema yang menarik dan 

kontekstual. Bidang-bidang pengembangan yang ada di setiap satuan 

pendidikan dikembangakan dalam konsep pendidikan kecakapan hidup yang 

terkait dengan pendidikan personal dan sosial, pengembangan berpikir, 

kognitif, pengembangan karakter dan pengembangan persepsi motorik dapat 

teranyam dengan baik apabila materi ajarnya dirancang melalui pembelajaran 

tematik dan menyeluruh.  

Atas dasar pemikiran tersebut, maka model pembelajaran yang 

diterapkan di SD Negeri Purwantoro I lebih kbususnya bagi siswa kelas IV 

telah menggunakan pembelajaran tematik berbasis karakter. 

Menurut Muslich (2011:33) secara teknis, pembelajaran terpadu 

(tematik) menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, 

pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar PAKEM, yaitu 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Sehingga siswa bisa 

memperoleh pembelajaran secara menyeluruh (holistik), apabila kurikulum 

yang digunakan dapat menampilkan tema yang mendorong terjadinya 

eksplorasi atau kejadian-kejadian secara autentik dan alamiah. Dengan 
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munculnya tema atau kejadian yang alami ini akan terjadi suatu proses 

pembelajaran yang bermakna dan materi yang dirancang akan saling terkait 

dengan berbagai bidang pengembangan yang ada dalam kurikulum sehingga 

pendidikan mampu membentuk manusia secara utuh (holistik) yang 

berkarakter, yaitu dengan mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, 

kreativitas, spiritual dan intelektual siswa secara optimal, serta membentuk 

manusia yang long life learners (pembelajar sejati).  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul: “Pengaruh Implementasi Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 

terhadap Pembentukan Karakter Individu bagi Siswa Kelas IV-B SD 

Negeri Purwantoro 1 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini 

dapat dirumuskan:  

1. Bagaimana implementasi pembelajaran tematik dalam pembentukan 

karakter individu bagi siswa kelas IV-B SD Negeri Purwantoro 1 Malang? 

2. Bagaimana pengaruh implementasi pembelajaran tematik kurikulum 2013 

terhadap pembentukan karakter individu bagi siswa kelas IV-B SD Negeri 

Purwantoro 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana mengimplementasikan 

pembelajaran tematik kurikulum 2013 terhadap pembentukan karakter 

individu bagi siswa kelas IV-B SD Negeri Purwantoro 1 Malang. 

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana pengaruh 

implementasi pembelajaran tematik kurikulum 2013 terhadap 

pembentukan karakter individu bagi siswa kelas IV-B SD Negeri 

Purwantoro 1 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

wawasan dan pengetahuan tentang strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan usaha peningkatan hasil belajar peserta didik. Supaya bisa 

meningkatkan hasil belajar siswa, dan siswa memiliki karakter yang 

unggul. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan hasil dari penelitian itu bisa menambah wawasan guru serta 

menjadi pedoman guru dalam melaksanakan KBM (Kegiatan Belajar 

Mengajar). Disamping itu diharapkan hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai khasanah perpustakaan dan referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti dengan permasalahan yang sama dengan 

penelitian ini. 

 


