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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU No.20 tahun 2003). 

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi 

kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Permendiknas nomor 70 tahun 

2009). 

       Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia dipandang sebagai 

variabel terpenting yang mempengaruhi tercapainya kesejahteraan umat manusia. 

Pendidikan yang baik dan berkualitas diharapkan kualitas sumber daya manusia 

juga menjadi lebih baik, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan kualitas 

hidup manusia itu sendiri (Wahidmurni, 2010:14). 

Pembelajaran merupakan aspek yang sangat signifikan untuk mewujudkan 

mutu atau kualitas pendidikan. Pembelajaran yang dilaksanakan secara baik dan 

tepat akan memberikan kontribusi sangat dominan bagi siswa, sebaliknya 
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pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara tidak baik akan menyebabkan 

potensi siswa sulit di- kembangkan. Dalam hal ini guru sebagai orang yang 

mendesain, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran 

sangat menentukan keberhasilan sebuah proses pembelajaran ini.Muchith 

menyatakan bahwa kegagalan dalam proses pembelajaran bisa menyebabkan 

kegagalan dalam pendidikan. Oleh Karena itu, guru dituntut memiliki kemampuan 

dan sekaligus kepekaan dalam memahami fenomena, realitas, dan potensi yang 

dimiliki siswa. 

Guru merupakan seorang yang memiliki peran penting dalam proses 

pembelajaran karena guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan 

suatu pembelajaran (Usman: 2005). Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan 

akan selalu ingin tahu hasil dari kegiatan yang dilakukannya. Orang yang 

melakukan kegiatan tersebut berkeinginan untuk mengetahui baik dan buruknya 

kegiatan yang di lakukannya. Siswa dan guru merupakan orang- orang yang 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Guru hendaknya bisa mengemas 

pembelajaran dengan suasana yang menyenagkan, rasa aman, dan memberikan 

motivasi tinggi terhadap siswa khususnya dalam pembelajaran tematik. 

Pembelajaran Tematik adalah sistem pembelajaran yang berfokus pada 

pembelajaran. Dengan sistem pembelajaran ini, siswa akan merasa bahwa proses 

belajar berlangsung dengan lebih menyenangkan. Hal tersebut terutama 

didasarkan bahwa meskipun ada kurikulum sebagai pembimbing mengenai 

general bahan ajar untuk siswa, akan tetapi dalam praktiknya tema tersebut 
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dipecah menjadi berbagai tema lebih spesifik yang ditemukan berdasarkan 

persetujuan dan keinginan siswa sendiri. Demikian, sistem pembelajaran ini 

memang merupakan sistem pembelajaran yang cukup efektif demi meningkatkan 

semangat belajar siswa.Masalah yang dihadapi oleh guru dalam menggunakan 

strategi pembelajaran integratif adalah guru sulit menyesuaikan tema, dalam 

pembelajaran guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada 

pengembangan konsep. 

Strategi pembelajaran yang digunakan, strategi belajar pengelompokan dan 

strategi individual. Mengelompokkan ke dalam strategi penyampaian penemuan,  

strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran individual (Rowntree: 

1974). Sebaiknya guru menggunakan strategi pembelajaran integratif yaitu 

penyatuan berbagai aspek ke dalam satu kesatuan yang padu, salah satu yang 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar (Imam Syafi`ie 

Mam`ur Saadie, Roekhan 2001:2.19). Pembelajaran intergratif dapat dimaknakan 

menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses pembelajaran. 

SD Muhammadiyah 09 Malang telah terakreditasi A dan salah  satu sekolah 

dasar di kota Malang yang menggunakan pembelajaran tematik atau kurikulum 

2013. Berdasarkan hal itu maka, SD Muhammadiyah 09 Malang dipilih untuk 

penelitian ini. Adapun judul penelitian ini ialah ``Strategi Pembelajaran Integratif 

Guru Kelas 1 Dalam Pembelajaran Tematik di SD Muhammadiyah 09 Malang``. 

Guru SD Muhammadiyah 09 Malang berjumlah 40 guru, 20 guru kelas dan 20 

guru pendamping, sehingga setiap guru di SD Muhammadiyah 09 Malang 
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menggunakan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang berbeda-beda. 

Hal ini menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran yang utuh 

mengenai strategi-strategi yang digunakan oleh guru di SD Muhammadiyah 09 

Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini meliputi 

1. Bagaimana seleksi materi ajar guru dalam pembelajaran tematik kelas I di SD 

Muhammadiyah 09 Malang? 

2. Bagaimana gradasi materi ajar pembelajaran tematik guru kelas I di SD 

muhammadiyah 09 Malang? 

3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik guru kelas I di SD 

Muhammadiyah 09 Malang? 

4. Bagaimana evaluasi pembelajaran tematik guru kelas I di SD Muhammadiyah 

09 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Seiring dengan perumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan seleksi materi ajar pembelajaran tematik guru kelas I 

di SD Muhammadiyah 09 Malang. 
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2. Untuk mendeskripsikan gradasi materi ajar pembelajaran tematik guru kelas I 

di SD Muhammadiyah 09 Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tematik guru kelas I di SD 

Muhammadiyah 09 Malang. 

4. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran tematik guru kelas I di SD 

Muhammadiyah 09 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi 2, yakni manfaat 

teoritis dan praktis yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pengetahuan 

dan menambah wawasan untuk meningkatkan atau memperbaiki strategi 

pembelajaran integratif pada pembelajaran tematik kelas 1 yang diajarkan kepada 

peserta didiknya. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan peneliti mengenai strategi pembelajaran integratif 

pada pembelajaran tematik. Selain itu hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini, tidak difokuskan kepada siswa secara keseluruhan, akan tetapi 

penelitian ini peneliti hanya fokus kepada strategi yang digunakan guru kelas I SD 

Muhammadiyah 09 karena keterbatasan waktu dalam penelitian, penelitian ini 

dibatasi pada masalah-masalah bahan ajar dan implementasi. 

 

F. Definisi Istilah 

Penelitian ini banyak menggunakan istilah yang perlu di jelaskan agar mudah 

di pahami. Berikut adalah definisi istilah dalam penelitian. 

1. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi 

pembelajaran dapat juga diartikan sebagai ilmu atau seni dalam menggunakan 

sumber daya pembelajaran, sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dan terlaksana sesuai dengan perencanaan pembelajaran (Wina 

Sanjaya: 2008). 

2. Pembelajaran Integtatif dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek 

kedalam satu kesatuan yang padu atau menggabungkan dimana yang 

digabungkan memiliki prinsip yang sama dan digabungkan dalam satu 

wadah, contoh beberapa pembelajaran digabungkan menjadi satu, salah satu 

yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Imam 

Syafi`ie Mam`ur Saadie, Roekhan 2001:2.19).  
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3. Pembelajaran Tematik adalah sistem pembelajaran yang berfokus pada 

pembelajar. Sistem pembelajaran ini, siswa akan merasa bahwa proses belajar 

berlangsung dengan lebih menyenangkan. Hal tersebut didasarkan pada 

spesifiksi tema yang ditemukan berdasarkan persetujuan dan keinginan siswa 

sendiri. Dengan demikian, sistem pembelajaran ini memang merupakan 

sistem pembelajaran yang cukup efektif demi meningkatkan semangat belajar 

siswa (Mamat S.B.: 2005). 

 


