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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Kurikulum 2013  adalah kurikulum baru yang dicetuskan 

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menggantikan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013 merupakan 

rangkaian pengembangan atau penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah 

dirintis Tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu diteruskan dengan Kurikulum 

2006 (KTSP). Kurikulum 2013 dan KTSP mempunyai perbedaan yaitu KTSP 

mata pelajaran yang dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar 

sendiri sedangkan Kurikulum 2013 mata pelajaran terkait satu dengan yang lain 

dan memiliki kompetensi dasar diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. 

Perubahan kurikulum selalu berimplikasi pada perubahan guru sebagai 

ujung tombak pelaksanaan kurikulum. Dalam Kurikulum 2013 guru dapat 

melaksanakan pembelajaran tematik secara maksimal dengan menggunakan 

strategi, metode, media pembelajaran dan pendekatan yang sesuai dengan 

kebijakan serta tujuan yang termuat didalam  Kurikulum 2013. Tujuan yang 

termuat didalam Kurikulum 2013 yaitu menjadikan peserta didik sebagai pribadi 

dan warga negara efektif, inovatif, kreatif dan produktif melalui penguatan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang integrasi. Pembelajaran tematik fokus pada 

pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa panduan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang dapat di demonstrasikan peserta didik sebagai wujud 

pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. 
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Kurikulum tertuang didalam Peraturan Pemerintah (PP) No.32 Tahun 

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

Standar Nasional Pendidikan (SNP), Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan Kurikulum 2013 dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) diatur sesuai Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi, standar penilaian, dan standar proses. Dan  

terdapat perubahan pada beberapa standar tersebut yaitu Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada (Permendikbud, No.54 

Tahun 2013), perubahan SKL yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan soft 

skills (Keterampilan mental) dan hard skills (Keterampilan fisik) yang meliputi 

aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.  

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. Pada (Permendikbud, No.64 Tahun 2013), perubahan standar 

isi yaitu kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi 

mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi. Kompetensi yang 

dikembangkan dari pendekatan tematik. 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 
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(Permendikbud, No.65 Tahun 2013) standar proses yang semula terfokus pada 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, 

mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta, dan bentuk 

pembelajarannya menjadi tematik dengan pendekatan saintifik berbasis karakter 

dan kompetensi. Karakter tersebut tidak diajarkan secara langsung pada 

pembelajaran, akan tetapi melalui pembelajaran tidak langsung dalam bentuk 

contoh dan tindakan. 

Standar Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan 

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (Permendikbud, No.66 Tahun 

2013). Perubahan standar penilaian terletak pada pendekatan penilaian yang 

menggunakan penilaian acuan kriteria (PAK) yang didasarkan pada kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Penilaian mengalami pergeseran dari penilaian 

melalui tes menuju penilaian autentik. Penilaian autentik 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 autentik menilai kesiapan peserta didik 

serta proses dan hasil belajar secara utuh. 

Pada Kurikulum 2013 ini, guru hanya sebagai fasilitator yang artinya guru 

tidak lagi menjadi pusat pembelajaran atau bukan satu-satunya sumber belajar dan 

peserta didik tidak hanya belajar di ruang kelas tetapi juga di lingkungan sekolah 

dan masyarakat. Dalam pembelajaran peserta didik aktif menemukan sendiri 

solusi dari permasalahan yang mereka dapatkan. 

Implementasi Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menerapkan 

pembelajaran tematik yang membentuk kompetensi serta karakter peserta didik. 
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Hal tersebut menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan 

berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang diprogramkan. Guru harus 

menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media 

pembelajaran, pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran, keterampilan 

menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilih menggunakan strategi atau 

pendekatan pembelajaran (Mulyasa, H.E., 2013:6). Kurikulum 2013, pendekatan 

yang digunakan ialah pendekatan ilmiah (Scientific approach) yang mencakup 

komponen (mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, meyimpulkan 

dan menciptakan untuk semua mata pelajaran).  

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik 

memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami 

berbagai materi, mencari informasi yang berasal dari mana saja dan kapan saja. 

Kondisi pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari 

tahu dari berbagai sumber observasi dan mampu merumuskan masalah dengan 

banyak menanya, juga melatih peserta didik untuk berfikir analitis. 

Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam 

sebuah tema dan subtema. Pendekatan saintifik digunakan dalam proses 

pembelajaran tematik integratif. Dengan digunakannya pendekatan saintifik dalam 

proses pembelajaran tematik integratif, peserta didik tertantang memahami materi. 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar diharapkan guru mampu 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

tema yang berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia, guru mampu 

melakukan proses pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dan 
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melaksanakan penilaian pembelajaran dengan tiga penilaian yaitu penilaian sikap, 

pengetahuan,dan keterampilan yang berbentuk deskripsi bukan bilangan. Guru 

diharapkan menjadi seseorang yang melakukan fasilitasi terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan,  kecakapan peserta didik dan menekankan peran aktif peserta 

didik dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. 

Pengamatan awal peneliti mengetahui bahwa SDN Madyopuro 4 Malang 

telah menerapkan pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan 

saintifik. Namun, guru mengalami kesulitan dalam menerapkan pendekatan 

saintifik sehingga langkah-langkah pendekatan saintifik dalam kegiatan 

pembelajaran belum semuanya diterapkan. Hal tersebut terbukti pada kondisi di 

lapangan dan berdasarkan hasil observasi pada bulan Mei 2015 yang dilakukan di 

kelas 1 SDN Madyopuro 4 Malang.   

Dari uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

dengan membahas dan menganalisis mengenai proses pelaksanaan pembelajaran 

tematik tema 5 (Pengalamanku) subtema 1 (Pengalaman Masa Kecil) dalam 

Kurikulum 2013  dan kendala yang terdapat dalam penerapan,  serta solusi yang 

dapat ditawar untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik tema 5 (Pengalamanku) subtema 1 (Pengalaman Masa Kecil) dalam 

Kurikulum 2013  kelas 1 di SDN Madyopuro 4 Malang, untuk itu peneliti tertarik 

membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan 

Pembelajaran Tematik Tema 5 (Pengalamanku) Subtema 1 (Pengalaman Masa 

Kecil) dalam Kurikulum 2013 Kelas 1 Di SDN Madyopuro 4 Malang” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tematik tema 5 (Pengalamanku)  

subtema 1 (Pengalaman Masa Kecil) dalam Kurikulum 2013 kelas 1 di SDN 

Madyopuro 4 Malang?  

2. Apakah kendala dan solusi guru dan sekolah dalam menerapkan pembelajaran 

tematik tema 5 (Pengalamanku) subtema 1 (Pengalaman Masa Kecil) dalam 

Kurikulum 2013  kelas 1 di SDN Madyopuro 4 Malang? 

  
C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian memiliki beberapa 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tematik tema 5 

(Pengalamanku) subtema 1 (Pengalaman Masa Kecil) dalam Kurikulum 2013  

kelas 1 di SDN Madyopuro 4 Malang 

2. Untuk menganalisis kendala dan solusi guru dan sekolah dalam menerapkan 

pembelajaran tematik tema 5 (Pengalamanku) subtema 1 (Pengalaman Masa 

Kecil) dalam Kurikulum 2013 kelas 1 di SDN Madyopuro 4 Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini diharapkan oleh peneliti dibagi menjadi 2 seperti 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 

perencanaan, mendeskripsikan pelaksanaan, menganalisis kendala dan solusi 

pembelajaran tematik serta memberikan masukan-masukan kepada pihak sekolah 

bagi pengembangan dan peningkatan keefektifan pelaksanaan pembelajaran 

tematik di SDN Modyopuro 4 Malang, sehingga dapat mendorong guru dalam 

mengefektifkan pelaksanaan mengajarnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Dapat memperoleh solusi terbaik pada pengajaran dan dapat dijadikan sebagai 

acuan dan masukan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dalam 

Kurikulum 2013, sehingga dapat meningkatkan keefektifan pelaksanaan 

mengajar guru. 

b. Bagi sekolah 

Diharapkan memberi wawasan baru kepada sekolah yang 

mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan kreativitas dan efektifitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran tematik dalam Kurikulum 2013. 
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E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini, ruang lingkupnya hanya akan dilakukan pada proses 

pelaksanaan belajar mengajar oleh guru kelas 1 pada saat pembelajaran tematik. 

Penelitian ini juga berfokus pada pelaksanaan pembelajaran tematik yang dipandu 

dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik dan dibatasi permasalahan-

permasalahan pelaksanaan pembelajaran tematik, kendala dan solusi guru dan 

sekolah dalam memecahkan masalah pada penerapan pembelajaran tematik tema 

5 (Pengalamanku) subtema 1 (Pengalaman Masa Kecil) dalam Kurikulum 2013  

kelas 1 di SD Madyopuro 4 Malang 

 
F. Definisi Istilah 

        Istilah-istilah dalam penelitian ini untuk memperjelas pemahaman perlu 

memberikan sebuah penjelasan definisi istilah dalam penelitian : 

1. Analisis 

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis proses kegiatan pembelajaran 

tematik, analisis proses kegiatan pembelajaran tematik dimaksudkan pada 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik dengan melakukan model 

cooperatif learning. Dalam penelitian ini, analisis dimaksudkan sebagai kegiatan 

menguraikan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran tematik oleh 

guru kelas 1, dan kendala-kendala yang ada dalam pembelajaran tematik. 

Selanjutnya dilakukan penaksiran terhadap keberhasilan pelaksanaan 

pembelajaran tematik pada objek yang diteliti. 

2. Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui 

Tema sebagai pemersatu, sebagai pusat perhatian yang dipergunakan untuk 
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memahami konsep. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman belajar bermakna kepada peserta didik di SD kelas awal. 

3. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 memiliki keseimbangan dan pengembangan antara 

softskill (Keterampilan mental) dan hardskill (Keterampilan fisik) yang mencakup 

aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 


