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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang 

diarahkan pada pencapaian kompetensi berdasarkan Standar Kelulusan 

(SKL). Substansi perubahan pada kurikulum 2013 akan memberikan 

perkembangan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun   2013 

mengenai  Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI menegaskan  

bahwa Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar didesain dengan    

menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Sebelum diterapkannya 

Kurikulum 2013, penetapan  pendekatan  pembelajaran  tematik  di  Sekolah  

Dasar telah disebutkan pula oleh pemerintah melalui Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BNSP) tahun 2006. Proses pembelajaran kurikulum 2013 dengan 

model tematik terpadu ini dilaksanakan berdasarkan pada kondisi psikologis 

siswa SD/MI yang memandang segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang 

utuh atau holistik. 

Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan menggunakan 

prinsip pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menggunakan tema 

sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata 

pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka, untuk memberikan 

pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Peserta didik dalam 
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memahami berbagai konsep yang mereka pelajari selalu melalui pengalaman 

langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dikuasainya 

Kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran tematik di SD 

mendukung aktivitas pembelajaran  yang dilakukan oleh siswa.  Pembelajaran 

tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-

tema tertentu. Pembelajaran ini lebih ditekankan pada upaya untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan berbagai 

informasi dengan memberikan kemudahan, keleluasaan dan kedalaman 

implementasi kurikulum. Unit yang tematik adalah epitome dari seluruh 

bahasa pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara produktif 

menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa ingin 

tahu dengan penghayatan secara alamiah tentang dunia di sekitar mereka 

(Trianto, 2011: 147). Hal ini sesuai dengan karakteristik siswa usia SD  masih 

sangat tergantung pada respon indera, artinya apa yang mereka lihat, dengar 

dan rasakan sangat mendominasi apa yang mereka pahami. Implikasi kepada 

pembelajaran di kelas adalah penggunaan metode dan bahan belajar yang 

mendukung kepada penerimaan sensorik pancaindera sehingga siswa dapat 

dengan mudah untuk memahami berbagai materi pembelajaran yang 

diberikan. 

Namun demikian dalam proses pelaksanaan pembelajaran tematik ini 

mengalami berbagai kendala, dimana salah satunya terkait dengan kesulitan 

guru dalam proses pembelajaran tematik yang dilakukan. Faktor-faktor 

tersebut dapat berasal dari dalam diri guru itu sendiri (faktor internal) dan 
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juga yang berasal dari luar diri guru ( faktor eksternal ) dimana faktor-faktor 

tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesulitan guru dalam menerapkan 

pembelajaran tematik yang dilakukan.  Faktor dari dalam diri guru yang dapat 

mempengaruhi tingkat kesulitan dalam menerapkan pembelajaran tematik 

yang dilakukan adalah faktor kesiapan guru itu sendiri dimana faktor ini 

mencangkup kesiapan mental dan kehendak untuk bersedia menerapkan 

pembelajaran afektif. Kesiapan mental itu sendiri adalah dengan menyiapkan 

bahan ajar seperti RPP, buku pelajaran dan lain sebagainya yang telah 

terlebih dahulu dipelajari dan dipahami oleh guru itu sendiri sehingga guru 

telah siap menyampaikan pembelajaran dengan konsep yang telah 

dipersiapkan.  

Faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan guru dalam 

menerapkan pembelajaran yaitu kurangnya pembinaan guru yang dilakukan 

atasan terhadap bawahan mengenai beban tugas mengajar dan kelengkapan 

bahan rancangan pembelajaran, yang akhirnya membuat guru kesulitan dalam 

membuat rancangan pembelajaran tematik yang dilakukan. Kondisi ini 

menjadikan aktivitas penyampaian materi yang disampaikan oleh guru tidak 

dapat secara maksimal dilakukan sehingga belum mencerminkan sistem 

pembelajaran tematik sesuai dengan ketentuan. 

Analisis terhadap kesulitan guru dalam proses pembelajaran dapat 

digunakan sebagai dasar dalam upaya untuk membentuk sistem pembelajaran 

yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan merupakan sistem 

pembelajaran yang dapat dengan mudah meningkatkan motivasi siswa dalam 
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mengikuti berbagai mata pelajaran agar kegagalan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran itu sendiri dapat terhindarkan.  Analisis dalam kesulitan guru 

dalam proses pembelajaran untuk memberikan dukungan sehingga upaya 

untuk memaksimalkan potesnsi guru dapa dilakukan. Adapun pertimbangan 

yang digunakan yaitu melalui kegiatan pembelajaran dibutuhkan interaksi 

antara guru dengan siswa agar proses pembelajaran tidak monoton. Sehingga 

tercapainya tujuan pembelajaran tidak terlepas dari peran guru yang 

professional (Prastianingsih, 2013). 

SD Negeri 1 Torongrejo Kota Batu merupakan salah satu sekolah dasar 

yang terdapat di Kota Batu, dimana dalam aktivitas belajar yang dilakukan 

selama ini termasuk memiliki fasilitas yang lengkap terkait dengan keberadaan 

perpustakaan, alat peraga IPA dan proyektor yang tersedia. Total siswa yang 

berada di SD Negeri 1 Torongrejo Kota Batu yaitu sebanyak 174 siswa (data 

sampai Bulan Mei, 2017). Proses pembelajaran yang dilakukan SD Negeri 1 

Torongrejo Kota Batu sejak tahun ajaran 2013-2014 telah menerapkan sistem 

tematik, dimana pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang 

dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik terpadu 

menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan 

kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika 

dalam pendidikan. Unit yang tematik terpadu adalah epitome dari seluruh bahasa 

pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara produktif menjawab 

pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa ingin tahu dengan 

penghayatan secara alamiah tentang dunia di sekitar siswa. 

http://media-grafika.com/alasan-belajar-bahasa-inggris
http://media-grafika.com/alasan-belajar-bahasa-inggris
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Pembelajaran tematik terpadu di Sekolah Dasar  menekankan pada 

keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga 

peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk 

dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya.  Upaya 

ini dilakukan untuk meningkatkan peran serta siswa dalam aktivitas atau 

proses pembelajaran yang dilakukan, siswa lebih aktif dan mandiri sehingga 

pemahaman materi dapat secara maksimal dilakukan.  Berdasarkan  latar 

belakang penelitian maka judul penelitian ini adalah:  

“Analisis Kesulitan Guru Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu di SD 

Negeri 1 Torongrejo Kota Batu Tahun Ajaran 2017-2018” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka 

rumusan masalah penelitian yaitu: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SD Negeri 1 

Torongrejo Kota Batu Tahun Ajaran 2017-2018? 

2. Apakah yang menjadi kesulitan guru dalam pembelajaran tematik terpadu 

di SD Negeri 1 Torongrejo Kota Batu Tahun Ajaran 2017-2018? 

3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan guru dalam 

pembelajaran tematik terpadu  di SD Negeri 1 Torongrejo Kota Batu 

Tahun Ajaran 2017-2018? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembelajaran tematik 

terpadu di SD Negeri 1 Torongrejo Kota Batu Tahun Ajaran 2017-2018. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesulitan guru dalam pembelajaran 

tematik terpadu di SD Negeri 1 Torongrejo Kota Batu Tahun Ajaran 2017-

2018. 

3. Untuk menganalisis upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan guru dalam 

pembelajaran tematik terpadu di SD Negeri 1 Torongrejo Kota Batu Tahun 

Ajaran 2017-2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta menambah wawasan 

guru dalam upaya mengatasi kesulitan dalam pembelajaran tematik 

terpadu sehingga mendukung proses pembelajaran yang dilakukan. 

2) Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada siswa 

untuk mengikuti sistem pembelajaran tematik terpadu. 

3) Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang positif 

untuk dilakukan pengembangan dalam kajian topik penelitian yang sama. 
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E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup dan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu mengenai 

kesulitan guru saat pembelajaran tematik terpadu di SD Negeri 1 Torongrejo 

Kota Batu Tahun Ajaran 2017-2018. 

 

F. Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

Definisi istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Tematik terpadu adalah suatu konsep pembelajaran yang melibatkan 

beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna 

pada anak. Model tematik terpadu guru harus mampu membangun bagian 

keterpaduan melalui satu tema. Pembelajaran tematik terpadu sangat 

menuntut kreatifitas guru dalam memilihdan mengembangkan tema 

pembelajaran. Tema yang dipilih hendaknya diangkat dari lingkungan 

kehidupan peserta didik, agar pembelajaran menjadi hidup dan tidak kaku. 

2. Kesulitan guru adalah kesulitan guru dalam mengajar seharusnya tidak 

terjadi, meskipun pada dasarnya kesulitan dalam proses belajar mengajar 

itu tidak dapat dihindari.  

 

 


