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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada Bab I akan dibahas mengenai latar belakang peneliti memilih judul tentang 

implementasi pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 pada siswa kelas I, latar 

belakang pembelajaran tematik integratif dan keadaan nyata di sekolah yang peneliti teliti. 

Keadaan nyata sekolah tersebut peneliti ketahui setelah peneliti melakukan observasi awal di 

sekolah tersebut. Hal-hal yang sudah dijelaskan akan dibahas berikut ini. 

 

1.1 Latar belakang Masalah 

Pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang menggabungkan 

beberapa mata pelajaran yang memiliki ruang lingkup yang sama dan dijadikan menjadi satu 

tema yang saling berhubungan. Untuk itu dengan pembelajaran tematik integratif ini tidak 

nampak adanya pemisahan pembelajaran. Sehingga peserta didik tidak terbebani dengan 

pemisahan pembelajaran yang lebih sering memberikan tugas yang banyak bagi peserta didik. 

Untuk dapat mempelajari berbagai tema yang terdapat dalam setiap tingkat kelas maka 

dituntut pula adanya guru yang kreatif dan peserta didik yang cepat dalam menangkap 

pembelajaran yang diberikan. Hal ini dilakukan karena pembelajaran setiap harinya dalam 

pembelajaran tematik integratif memiliki materi yang berbeda-beda. 

Pembelajaran tematik integratif atau yang biasa disebut pembelajaran tematik terpadu 

(PTP) adalah pembelajaran yang mampu mengembangkan dimensi emosi, fisik dan akademik 

peserta didik secara terpadu (Kemendikbud, 2014:15). Adapula yang menyebutkan bahwa 

pembelajaran tematik integratif merupakan penyederhanaan dari pembelajaran-pembelajaran 

terdahulu. Yang memiliki tujuan untuk mencetak generasi muda yang siap dalam menghadapi 
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masa depan (Ahmadi dkk, 2014:75). Dalam arti lain, pembelajaran tematik integratif 

merupakan pembelajaran yang melatih peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter. 

Pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 ini berbeda dengan pembelajaran 

yang lain karena dalam  pembelajaran tematik integratif melatih peserta didik agar dapat 

berfikir lebih baik. Dalam pembelajaran ini kemampuan dan keterampilan peserta didik akan 

lebih kreatif karena pembelajaran tematik integratif bersifat kontekstual sehingga menjadikan 

peserta didik mudah dalam memahami pelajaran serta kreatif dalam mengemukakan pendapat 

mereka. 

Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan dari pembelajaran tematik integratif diatas maka 

diperlukan adanya kerjasama yang baik antara guru, siswa, orangtua, masyarakat dan dinas 

pendidikan yang memiliki lingkup lebih luas. Karena pembelajaran tematik integratif 

merupakan pembelajaran yang baru dilaksanakan dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

Sehingga perlu adanya koreksi dan evaluasi yang terus menerus. 

Namun melalui wawancara awal yang peneliti lakukan dengan guru kelas satu SDN 

Pandanwangi 1 Malang, diketahui ada beberapa hambatan dalam proses pembelajaran 

tematik integratif kurikulum 2013 tersebut. Diantaranya adalah adanya kurun waktu 

pembelajaran 1 tema yang membutuhkan waktu selama 1 bulan sedangkan peserta didik 

memiliki kemampuan kognitif yang berbeda sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama 

dalam memahami suatu materi pelajaran, kemampuan peserta didik yang berbeda-beda 

sehingga seringkali guru meminimalisasi penggunaan media dan metode pembelajaran yang 

beragam. Dengan adanya hambatan yang diutarakan guru saat peneliti melakukan observasi 

maka peneliti melakukan penelitian analisis tentang implementasi pembelajaran tematik 

kurikulum 2013. Yang merupakan kurikulum yang wajib dilaksanakan dalam pembelajaran 

di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah yang tertuang dalam peraturan menteri 
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pendidikan dan kebudayaan  Republik Indonesia  nomor 81a tahun 2013 tentang 

implementasi kurikulum.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian tentang implementasi pembelajaran integratif dengan kurikulum 2013 yang 

dilakukan di SDN Pandanwangi 1 Malang adalah untuk meneliti tentang beberapa hal sebagai 

pendukung judul yang peneliti lakukan, antara lain: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 pada kelas I 

SDN Pandanwangi 1 Malang? 

2. Apa saja kendala pelaksanaan pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 pada kelas I 

SDN Pandanwangi 1 Malang? 

3. Apa saja upaya yang dilakukan guru dalam menghadapi kendala pelaksanaan pembelajaran 

tematik integratif kurikulum 2013  pada kelas I SDN Pandanwangi 1 Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Penelitian tentang implementasi pembelajaran tematik integratif dengan kurikulum 

2013 yang memiliki rumusan masalah mencari informasi tentang pelaksanaan pembelajaran 

tematik integratif, kendala dalam proses pembelajaran tematik integratif serta upaya dalam 

mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran tematik integratif sehingga 

menjadikan peneliti memiliki beberapa tujuan dalam penelitian, antara lain: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 pada kelas 

1 SDN Pandanwangi 1 Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala pelaksanaan pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013  

pada kelas I SDN    Pandanwangi 1 Malang 
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3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru dalam menghadapi kendala pelaksanaan 

pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013  pada kelas I SDN    Pandanwangi 1 

Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Penelitian tentang implementasi pembelajaran tematik integratif dengan kurikulum 

2013 bukan hanya sekedar penelitian namun juga memiliki manfaat antara lain manfaat 

teoritis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

 Diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat bagi dunia pendidikan. Dan dapat 

bermanfaat sebagai bahan masukan bagi sekolah-sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik integratif khususnya untuk kelas 1 sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru: 

 Penelitian tentang implementasi pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 

sebagai upaya nyata guru untuk perbaikan dan adanya peningkatan kualitas pembelajaran 

dalam menangani kesulitan menerapkan pembelajaran tematik integratif, menumbuhkan 

tingkat kreativitas guru dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran tematik 

integratif kelas I sekolah dasar, upaya untuk melakukan koreksi dalam memperbaiki 

kualitas pembelajaran, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menerapkan 

pembelajaran tematik integratif. 

b. Bagi Sekolah: 

 Penelitian implementasi pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 memiliki 

manfaat bagi sekolah yaitu dengan adanya penelitian maka sekolah dapat menjadikan 

penelitian sebagai pedoman dalam peningkatan pendidikan selain itu penelitian juga dapat 
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menjadi bahan referensi untuk mengkaji tentang penerapan pembelajaran tematik integratif 

kelas I sekolah dasar. 

c. Bagi Peneliti: 

 Penelitian yang dilakukan peneliti tentang implementasi pembelajaran tematik 

integratif kurikulum 2013 memiliki manfaat bagi peneliti sendiri yaitu sebagai 

pertimbangan dikemudian hari dalam mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik integratif, menambah pengalaman dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik integratif jika nantinya sudah terjun di dunia pendidikan dan menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang penelitian. 

 

1.5 Batasan Istilah 

 Penelitian tentang implementasi pembelajaran tematik integratif dengan kurikulum 

2013 agar tidak meluas dalam pembahasan maka peneliti memberikan hal-hal pokok yang 

dibahas dalam penelitian yang dilakukan, antara lain: 

a. Kurikulum 2013 adalah salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk 

mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik (Kemendikbud, 

2014:2). 

b.Pembelajaran tematik integratif adalah pembelajaran yang menggabungkan beberapa 

mata pelajaran yang saling berhubungan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh 

(holistik).  

c. Kendala adalah faktor atau keadaan yang menghalangi (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

d.Upaya adalah  usaha, daya, ikhtiar, cara, akal (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 


