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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini telah terjadi perubahan kurikulum. 

Kurikulum 2006 atau yang lebih di kenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013 atau (K13). Dalam sosialisasi 

Kurikulum 2013 dijelaskan perubahan kurikulum tersebut didasarkan pada 

permasalahan yang terdapat dalam kurikululum 2006 diantaranya bahwa 

konten kurikulum masih terlalu padat serta belum sepenuhnya berbasis 

kompetensi yang sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan jaman. 

Menurut panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pengelolaan 

kegiatan pembelajaran pada kelas awal yaitu kelas satu, dua dan tiga Sekolah 

Dasar dalam mata pelajaran dan kegiatan belajar pembiasaan dilakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran tematik dan diorganisasikan sepenuhnya 

oleh sekolah/madrasah (Rusman, 2012: 249). Pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang terpadu dan bermakna karena disesuaikan 

dengan tahap perkembangan belajar anak SD.  

Menurut  (Widodo, 2012:03) perkembangan belajar anak pada usia 

Sekolah Dasar (7-11 tahun) berada pada tahap operasional konkret. Pada 

rentang usia ini salah satu tingkah laku anak yang tampak yaitu masih berfikir 

atas dasar pengalaman kongkret/nyata. Perkembangan anak pada usia ini 

bersifat holistik (melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan) terpadu 

dengan pengalaman dan lingkungannya.  
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Menurut (Slameto, 2013:67) Pembelajaran tematik merupakan 

pembelajaran yang terpadu karena dimulai dengan mengangkat sebuah tema. 

Tema disini bersifat holistik dan terpadu karena memadukan beberapa mata 

pelajaran ke dalam suatu wadah yang utuh yaitu tema. Tema yang di angkatpun 

disesuaikan dengan kejadian yang dialami oleh siswa.  

Hal tersebut akan menimbulkan pembelajaran yang bermakna karena 

siswa mengalami sendiri pengalaman tersebut. Dan guru dituntut untuk 

memiliki kreatifitas atau ide ide untuk mengajar. Bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Menurut (Qowi Handiko, 2015) bahwa guru masih banyak yang meraba-

raba tentang pembelajaran tematik dan sumber belajar yang ada faktor diluar 

guru yaitu ketersediaan sarana pembelajaran dan sumber belajar yang ada harus 

tersedia /tercukupi. Oleh karena hal itulah guru haruslah melihat situasi dan 

kondisi kelasnya sehingga membuat kelasnya lebih kondusif, pembelajaran 

tematik memerlukan alat pelajaran.  

Erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena dalam pembelajaran 

tematik alat pelajaran yang dipakai pada waktu mengajar dipakai pula oleh 

siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu. Penyampaian pembelajaran 

tematik yang tepat maka akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang 

diberikan kepada siswa. Jika siswa mudah menerima pelajaran dan mudah 

menguasainya, maka belajarnya akan lebih giat dan lebih maju. SDN 
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Panggungrejo 4 Kepanjen memiliki masalah dalam penerapan tematik di kelas 

bawah terutama kelas III.  

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan guru SDN Panggungrejo 

4 Kepanjen dapat diketahui bahwa pembelajaran tematik sangatlah sulit 

dilaksanakan oleh guru kelas awal yaitu guru kelas III SDN Panggungrejo 4 

Kepanjen. Mereka  masih merasa kesulitan baik dari perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran. Analisis ini sangat penting dikarenakan 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan bergantung kepada guru 

dalam penyampaian materi tersebut. Analisa ini dimulai pada tanggal 20 April 

2015 di SDN Panggungrejo 4 Kepanjen, di kelas III dengan guru wali kelas III. 

Jumlah siswa kelas III yang di teliti berjumlah 28 siswa terdiri dari 16 

perempuan dan 12 laki-laki.  

Tujuan dalam analisis ini agar dapat membantu guru-guru yang 

mengalami kesulitan yang sama dalam penerapan tematik. Guru memang 

memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar, dalam 

meningkatkan mutu siswa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab guru 

untuk membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif, efektif, menarik 

serta merangsang dan menumbuhkan keaktifan siswa di kelas, untuk mencapai 

syarat tersebut maka diperlukannya kreatifitas guru dalam pembelajaran 

tematik yang dapat merangsang dan menumbuhkan keaktifan siswa dikelas.  

Selain itu pembelajaran tematik tersebut juga dapat menambah 

pemahaman siswa dan mempermudah guru terhadap proses belajar mengajar. 

Dalam hal ini guru  kurang mendapatkan sosialisasi yang merata dari 

pemerintahan mengenai pembelajaran tematik sehingga menjadi penyebab 

utama ketidak pahaman guru mengenai pembelajaran tematik ini. Penelitian ini 
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di rasa sangat mendesak dilaksanakan hampir semua guru memiliki kesulitan 

yang sama yaitu dalam menerapkan tematik. Jika kesulitan dalam menerapkan 

tematik tidak menemui solusinya dapat berpengaruh terhadap kegiatan belajar 

mengajar. Menurut (Nasution. 2010: 179) mengajar adalah suatu aktifitas 

mengorganisasi atau mengatur lingkungan dan menghubungkannnya dengan 

anak, sehingga terjadi proses belajar. Jadi kesulitan mengajar adalah kesulitan 

guru dalam mengatur lingkungan belajar siswa.  

Selanjutnya  agar dapat berkonsentrasi dengan baik perlulah diusahakan 

sebagai berikut. Pelajar hendaknya berminat atau punya motivasi yang tinggi, 

ada tempat belajar tertentu dengan meja belajar bersih dan rapi, mencegah 

timbulnya kejenuhan/kebosanan, menjaga kesehatan dan memperhatikan 

kelelahan, menyelesaikan soal/masalah-masalah yang mengganggu dan 

bertekad untuk mencapai tujuan dan hasil terbaik setiap belajar.  Guru juga 

harus memahami cara metode mengajar yang baik dan benar.  

Menurut (Slameto. 2013:65) metode mengajar adalah suatu cara/jalan 

yang harus dilalui di dalam mengajar. Metode mengajar sangat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Metode mengajar guru yang kurang baik akan 

mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula.  

Metode mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi misalnya karena 

guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran sehingga guru 

tersebut menyajikan tidak jelas atau  sikap guru terhadap siswa dan atau 

terhadap mata pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga siswa kurang senang 

terhadap pelajaran atau gurunya. Akibatnya siswa malas untuk belajar. 

Menurut (Nasution. 2006:120) anak-anak harus diberi kesempatan yang cukup 

untuk bermain bebas tanpa diatur atau diawasi oleh orang  dewasa. 
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 Disamping itu mereka harus pula melakukan kegiatan menurut petunjuk 

dan di bawah pengawasan orang dewasa, dalam kehidupan yang nyata, lebih 

banyak menghadapi tugas yang berat, membosankan dan mononton sehingga 

anak-anak akan mudah bosan terhadap apa yang dipelajarinya, maka karena itu 

anak-anak perlu sejak mulanya mengenal dunia kenyataan. Dalam kenyataan 

anak-anak harus dapat menyesuaikan diri dengan pendidikan.  

Oleh karena itu guru haruslah kreatif dan inovatif dalam melihat situasi 

dan kondisi kelasnya sehingga membuat kelasnya lebih kondusif, seperti  salah 

satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran yang merangsang 

pikiran dan dan kemampuan siswa, yang menumbuhkan minat belajar serta 

menciptakan suasana belajar yang baik dan menyenangkan, selain itu dapat 

membuat siswa menjadi aktif dalam belajar. 

Hal ini sesuai dengan permasalahan di atas bahwa guru SD Negeri 

Panggungrejo 04 kepanjen mengalami kesulitan dalam mengajar yaitu dalam 

menerapkan pembelajaran tematik di SD. Berdasarkan permasalahan tersebut 

peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Kesulitan Guru Kelas 3 

Dalam Menerapkan Pembelajaran Tematik Di SD Negeri Panggungrejo 4 

Kepanjen - Malang”.  

 

 

 

 

 

 



6 
 

B. Rumusan Masalah 

Maka permasalahan dalam penelitian dirumuskan dalam 3 pertanyaan 

pokok antara lain: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas bawah yaitu kelas III di 

SDN Panggungrejo 4 Kepanjen-Malang?  

2. Apa faktor kesulitan yang dialami guru kelas III dalam menerapkan 

pembelajaran tematik di SDN Panggungrejo 4 Kepanjen-Malang?  

3. Bagaimana upaya guru dan sekolah untuk menyelesaikan masalah 

kesulitan guru kelas III dalam menerapkan tematik yang ada di SDN 

Panggungrejo 04 Kepanjen-Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian yang telah dikemukakan Tujuan analisis kesulitan guru kelas III 

dalam menerapkan pembelajaran tematik di SDN Panggungrejo 4 Kepanjen - 

Malang secara umum adalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik maka tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Mendiskripsikan masalah pelaksanaan pembelajaran di kelas bawah 

yaitu kelas III di SDN Panggungrejo 4 Kepanjen. 

2. Mendiskripsikan faktor kesulitan yang di alami guru kelas III dalam 

menerapkan pembelajaran tematik di SDN Panggungrejo 4 Kepanjen-

Malang. 

3. Mendiskripsikan upaya guru dan sekolah untuk menyelesaikan masalah 

yang terjadi di SDN Panggungrejo 04 Kepanjen-Malang. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian adalah memberikan pengalaman kepada penulis untuk 

penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterima di dalam perkuliahan pada 

kegiatan nyata, (Kurniawan Ramsen, 2014) 

1. Manfaat Teoritis  

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan 

sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori 

terhadap pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam 

suatu penelitian, (kurniawan Ramsen, 2014)  

a. Sebagai sarana untuk menambah refrensi dan bahan kajian dalam 

khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan mengenai 

pembelajaran tematik.  

b. Untuk landasan dan acuan pada penelitian selanjutnya yang terkait.  

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, 

meningkatkan dalam suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan 

dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada 

penelitian, (kurniawan ramsen, 2014) 

a. Untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi guru kelas bawah 

yaitu guru kelas III SDN Panggungrejo 4 Kepanjen dalam 

menerapkan pembelajaran tematik  

b. Memberikan input yang bermanfaat berupa pemberian solusi masalah 

yang dialami guru kelas bawah yaitu guru kelas tiga SDN 

Panggungrejo 4 Kepanjen dalam menerapkan pembelajaran tematik.  
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c. Memberikan informasi tentang pembelajaran tematik kepada guru 

kelas bawah yaitu guru kelas tiga SDN Panggungrejo 4 Kepanjen.  

d. Untuk pengembangan pembelajaran di kelas III SDN Panggungrejo 4 

Kepanjen sesuai dengan kurikulum 

 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan penelitian 

Ruang lingkup adalah variabel yang di teliti, populasi atau subjek 

penelitian, dan lokasi penelitian. Dalam bagian ini dapat juga dipaparkan 

penjabaran variabel menjadi subvariabel beserta indikatornya. Keterbatasan 

penelitian tidak harus ada dalam skripsi dan tesis. Namun keterbatasan sering 

kali diperlukan agar pembaca dapat menyikapi temuan penelitian sesuai dengan 

kondisi yang ada, (firsta, 2013) 

1. penelitian ini dilakukan terbatas pada siswa kelas III SDN panggungrejo 4 

Kepanjen yang berjumlah 28 siswa dan guru kelas III. Oleh sebab itu hasil 

penelitian ini tidak dapat digunakan untuk siswa secara keseluruhan pada 

tingkatan sekolah dasar. 

2. Penelitian ini dibatasi atau difokuskan pada permasalahan yang dihadapi oleh 

guru kelas III yaitu“Analisis Kesulitan Guru Kelas III Dalam Menerapkan 

Pembelajaran Tematik Di SD Negeri Panggungrejo 4 Kepanjen-Malang” 

3. Tindakan penelitian yang dipilih dan digunakan adalah strategi analisis dalam 

meningkatkan aktifitas dan pembelajaran tematik SDN Panggungrejo 4 

Kepanjen-Malang 
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F. Definisi Istilah  

Definisi operasional berfungsi untuk menghindari  kesalahan dalam 

penafsiran istilah, maka terdapat beberapa penjelasan beberapa istilah sebagai 

berikut 

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhannya, 

(Ebta Setiawan, 2012) 

2. Pembelajaran (Wenger, 1998:227) pembelajaran bukanlah aktivitas, 

sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak melakukan 

aktivitas yang lain. Pembelajaran juga bukan sesuatu yang berhenti 

dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu pembelajaran bisa terjadi di 

mana saja dan pada level yang berbeda secara individual, kolektif, atau 

sosial. 

3. RPP ( Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ) pengertian RPP yang 

berlandaskan UU No. 19 tahun 2005 yaitu seperangkat rencana yang 

menggambarkan proses dan prosedur mengorganisasian kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai satu Kompetensi Dasar ( KD ) yang telah 

ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan di silabus, (Saepulr Thea, 

2014) 

4. SK ( Standar Kompetensi ) adalah eskripsi pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran 

tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. (Nur fitriyani , 2013) 

5. KD (Kompetensi Dasar) adalah Pengetahuan, Keterampilan dan sikap 

minimal yang harus dicapaioleh siswa untuk menunjukan bahwa siswa 
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telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan, oleh karena 

itu maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar 

kompetensi. (Nur Fitriyani , 2013) 

6. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang telah ditandai oleh 

perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan 

karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi 

daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur 

dan/atau dapat diobservasi. (Nur Fitriyani , 2013) 

7. Tema berarti pokok pemikiran,ide atau gagasan serta yang akan 

disampaikan oleh penulis dalam tulisannya.tema dapat ditikan sebagai 

pengungkapan maksud dan tujuan, tujuan yang dirumuskan secara 

singkat dan wujudnya berupa satu kalimat. (Ferdinaen Saragih, 2011) 

8. Silabus silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi 

dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 

waktu dan sumber/bahan/alat belajar. (Wulandari, 2012) 

9. Tematik (Ahmad Sudrajat, 2008) Pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.  

 

 

 

 


