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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak masa lalu, masa kini dan perspektif masa depan, pendidikan menjadi 

suatu yang sangat penting dan berharga bagi kehidupan manusia. Sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal tempat kegiatan belajar mengajar berlangsung 

mempunyai misi mengembangkan ilmu pengetahuan kepada anak didik agar anak 

didik dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara optimal. Tujuan 

pendidikan Nasional akan berhasil jika pemerintah, guru, siswa, orang tua murid, 

dan masyarakat ada kerja sama, saling membantu sesuai dengan perannya masing-

masing. 

Hampir semua usaha reformasi dalam pendidikan, seperti pembaruan 

kurikulum dan penerapan metode pembelajaran baru tergantung pada guru. Tanpa 

guru yang mampu menguasai bahan ajar dan strategi pembelajaran, maka segala 

upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Hal 

ini berarti seorang guru tiddak hanya diharapkan mampu menguasai bidang ilmu 

yang diajarkan, tetapi juga menguasai strategi pembelajaran (Suprihatiningrum, 

2013:18). 

Hargreaves & Sarason (2005  dalam  Suprihatiningrum 2012:18) 

menyatakan bahwa perubahan kurikulum akan berhasil bila gurunya mau berubah. 

Lebih lanjut, dikatakan bahwa guru sangat penting dalam menentukan berhasil 

tidaknya inovasi kurikulum. Hal ini mengindikasikan bahwa berhasilnya 

perubahan kurikulum tergantung pada kemauan dan kemampuan guru dalam 

menangkap perubahan yang terjadi dan kemudian melaksanakannya. 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.67 Tahun 2013 

memberlakukan Kurikulum 2013 sebagai kurikulum yang digunakan di jenjang 

pendidikan, salah satunya adalah jenjang SD. Kurikulum ini secara resmi 

dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2013. Upaya pemerintah dalam menerapkan 

kurikulum 2013 di SD pada tahun ajaran 2014/2015 adalah dengan menunjuk 

semua sekolah untuk menerapkan Kurikulum 2013 pada semua kelas kecuali pada 

kelas III dan kelas VI. Tetapi masih banyak sekolah yang belum siap dalam 

menerapkan kurikulum 2013, sehingga banyak sekolah yang beralih pada 

kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Sekolah 

Dasar di Kabupaten Sidoarjo yang saat ini ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai 

pilot project untuk menerapkan Kurikulum 2013 adalah salah satunya yaitu SDN 

Cemengkalang I.  

Dalam menerapkan Kurikulum 2013, SDN Cemengkalang I telah 

mempersiapkan semua guru untuk ikut serta dalam pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah. Guru yang ikut serta dalam pelatihan mendapat pelatihan Kurikulum 

2013 yang menjelaskan tentang sekilas isi dari Kurikulum 2013 dan 

pelaksanaannya. Selanjutnya, guru juga diminta untuk berlatih membuat RPP 

tematik dan mempraktekkan cara mengajar sesuai dengan RPP yang telah dibuat 

dalam pelatihan tersebut. 

Peningkatan kualitas pembelajaran seperti mengadakan pelatihan 

Kurikulum 2013 bagi guru telah dilakukan oleh pemerintah, namun masalah 

dalam pembelajaran selalu ada. Pasalnya, banyak persiapan yang harus dilakukan 

oleh pemerintah sebelum menerapkan Kurikulum 2013.  
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Studi pendahuluan yang lakukan peneliti di SDN Cemengkalang I pada 

tanggal 3 Januari 2015 menunjukkan adanya permasalahan dalam pembelajaran 

tematik terkait penerapan Kurikulum 2013. Pertama, guru belum optimal dalam 

menyampaikan materi kepada siswa, dikarenakan banyaknya materi dalam buku 

guru dan buku siswa yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar 

sekolah. Adanya keterbatasan waktu dalam mengembangkan materi Hal ini juga 

tidak senada dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 

2003 Pada Pasal 39 Ayat (2) bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.  Kedua, adanya siswa 

yang belum belajar secara mandiri (inquiry) karena siswa masih selalu bertanya 

kepada guru tentang tugas padahal pada buku siswa sudah jelas tentang tugas 

yang diberikan, hal ini bertolak belakang dengan implikasi keadaan pembelajaran 

tematik yang pada dasarnya siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran 

yang bervariasi secara aktif misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan 

penelitian sederhana, dan pemecahan masalah.  

Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam 

menyiapkan kegiatan/ pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih 

kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran 

menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan dan utuh (Trianto, 2010:118). 

Guru harus mampu berimprovisasi dalam segala medan yang dihadapi, termasuk 

dalam mengahadapi murid yang berkemampuan beragam, materi atau bahan yang 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, menyususn kompetensi atau indikator 
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yang harus dicapai siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, 

menarik dan utuh.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis 

tentang pembelajaran tematik terpadu terkait implementasi kurikulum 2013 yang 

ada di SDN Cemengkalang I. Selain itu, kendala apa sajakah yang dihadapi oleh 

para guru di SDN Cemengkalang I dalam menerapkan pembelajaran tematik 

terpadu, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Oleh 

karena itu peneliti mengambil judul “Analisis Problematika Pembelajaran 

Tematik Terkait Dengan Penerapan Kurikulum 2013 Di SDN Cemengkalang  I 

Kabupaten Sidoarjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana problematika yang muncul dalam  perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pada pembelajaran tematik terkait penerapan kurikulum 2013 di 

SDN Cemengkalang I Kabupaten Sidoarjo? 

2. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi problematika yang muncul dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pembelajaran tematik terkait 

penerapan kurikulum 2013 di SDN Cemengkalang I  Kabupaten Sidoarjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 
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1. Mengetahui problematika apa saja yang dihadapi dalam perencanaan, 

pelaksanaaan dan evaluasi dalam pembelajaran tematik terkait penerapan 

Kurikulum 2013 di SDN Cemengkalang I Kabupaten Sidoarjo. 

2. Mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi problematika yang 

muncul dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pembelajaran 

tematik terkait penerapan Kurikulum 2013 di SDN Cemengkalang I 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini dibagi menjadio dua yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun penjelasan dari masing-masing yang 

diharapkan dari peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini, permasalahan yang menjadi kendala 

dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di SDN Cemengkalang I Kabupaten 

Sidoarjo dapat diketahui dan diatasi sehingga dapat dijadikan perbaikan 

dalam melaksanakan Kurikulum 2013 . 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan 

dan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan serta 

koreksi diri terhadap kekurangan penerapan Kurikulum 2013 di SDN 

Cemengkalang I Kabupaten Sidoarjo. 
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b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan terhadap 

keterampilan profesional (kompetensi pedagogik) guru Sekolah 

Dasar. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan guru tentang 

penerapan pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum 2013. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi siswa 

dalam melakasnaakan  pembelajaran tematik di SDN Cemengkalang 

I Kabupaten Sidoarjo 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelittian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dan 

pembanding dalam melakukan penelitian selanjutnya. Hasil ini dapat 

digunakan sebagai refrensi bagi peneliti selanjutnya sehingga mampu 

meneliti permasalahan lain yang lebih luas tidak hanya permasalahan 

dari guru. Selain itu, dapat mennambah wawasan untuk peneliti 

selanjutnya. 

 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini meliputi pembelajaran tematik terkait dengan penerapan 

kurikulum 2013, kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran tematik 

terpadu, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada pembelajaran tematik terkait 

penerapan Kurikulum 2013. Untuk membatasi agar penulis tidak terlalu luas 

dalam pembahasannya, serta untuk memperoleh gambaran yang seksama tentang 
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materi penulisan ini maka ruang lingkup pembahasan penelitian ini hanya terfokus 

pada guru SDN Cemengkalang I. 

 

F. Definisi Istilah 

Definisi istilah digunakan untuk menjelaskan istilah atau konsep-konsep 

yang ada dalam judul penelitian yang mengunakan pendekatan kualitatif. Istilah 

atau konsep yang dijelaskan adalah istilah atau konsep yang dirasakan akan 

memberikan penafsiran berbeda dari para pembaca. Oleh sebab itu, penjelasan 

atau definisi dari konsep atau istilah terdapat definisi dari kamus besar ataupun 

dari pakar yang kemudian ditafsirkan oleh peneliti sendiri dengan berpijak dari 

kutipan tersebut. 

Dari keterangan di atas, definisi istilah yang diberikan oleh peneliti dari 

penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang berjudul problematika 

pembelajaran tematik terpadu terkait penerapan kurikulum 2013 di SDN 

Cemengkalang I Kabupaten Sidoarjo, antara lain mengemukakan definisi istilah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Problematika 

Problematika memiliki makna masalah-masalah. Dalam hal ini 

problematika adalah suatu masalah yang harus dihadapi dan  dipecahkan agar 

tercapai tujuan yang maksimal. 

2. Pembelajaran tematik  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang mengunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid.  
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3. Kurikulum 2013 

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa kurikulum adalam seperangkat rencana dan 

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

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan.  

 


