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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan memerlukan kurikulum untuk membantu pendidik dalam 

menjalankan tugasnya di sekolah, pendidikan di Indonesia telah banyak melalui 

kurikulum dalam perjalanannya. Mulai dari kurikulum Rencana Pelajaran tahun 

1947, Kurikulum Pelajaran Terurai pada tahun 1952, Kurikulum Rencana 

Pendidikan tahun 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, 

Kurikulum 1994, Kurikulum  Berbasis Kompetensi tahun 2004, Kurikulum KTSP 

tahun 2006 sampai dengan kurikulum 2013 (Hidayat, 2013: 2-13).  

Kurikulum yang diterapkan pada tahun 2006 sampai tahun 2012 adalah 

KTSP. Kurikulum KTSP merupakan kurikulum yang memberikan keluasaan pada 

setiap pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi yang 

dimiliki masing-masing sekolah. (Rosni dan Puspita ,2011:93; Indriani, 2015: 90). 

Selain itu kurikulum KTSP lebih menekankan pada pengetahuan dan berorientasi 

pada hasil akhir siswa dari pada proses dalam pembelajaran. (Herman, 2013: 28) 

Kurikulum berikutnya yaitu Kurikulum 2013, kurikulum ini memiliki 

tujuan salah satunya untuk menjadikan peserta didik sebagai insan yang memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, 

inovatif (Permendikbud Nomor 66 tahun 2013). Tujuan dari Kurikulum 2013 

tersebut dapat artikan bahwa kurikulum 2013 lebih menekankan partisipasi aktif 

dari peserta didik berdasarkan bakat, minat, dan potensi (Octaviani, 2017:93). 

Dapat diartikan pula bahwa pada kurikulum 2013, peserta didik lebih aktif 

mencari dan menemukan sendiri pengalaman yang membuat mereka belajar. 
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Kurikulum 2013 diharapkan juga dapat melatih peserta didik untuk menemukan 

dan membangun pengetahuan lewat pengalaman yang di temui oleh dirinya 

sendiri maupun dengan dunia di sekitarnya. (Efendhi & Susilowibowo, 2013:2). 

Pembaharuan kurikulum ini berdampak pada perangkat pembelajaran, 

seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Silabus, Penilaian, dan tidak 

terkecuali bahan ajar yang di gunakan oleh guru. Salah satu bentuk bahan ajar 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah buku pegangan guru dan 

siswa. Buku yang digunakan berdasarkan pola tematik integratif, bahan ajar yang 

digunakan guru berupa buku tema, begitupun dengan buku yang siswa gunakan 

tidak lagi dibuat berdasarkan mata pelajaran namun dibuat secara terpisah tetapi 

mata pelajaran tersebut digabungkan menurut tema. (Kurbaita, Zulkardi dan Siroj, 

2013: 2).  

Buku yang digunakan pada kurikulum 2013 terdiri dari buku guru dan 

buku siswa, pada buku guru di lengkapi dengan Kompetensi dasar, Indikator 

minimal (untuk buku revisi 2016 tidak ada indikator), tujuan pembelajaran, media 

yang di perlukan, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian tiap aspek dari 

mata pelajaran yang  dipadukan. Novianto dan  Mustadi (2013: 7) mengatakan 

bahwa buku guru pada kurikulum 2013 merupakan pedoman untuk guru dalam 

penerapan pembelajaran kepada peserta didik, pengintegrasian materi ajar, teknik 

penilaian, penggunaan buku siswa, serta panduan dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas.  

Buku siswa adalah buku yang diberikan oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk acuan belajar siswa, buku tersebut di kembangkan berdasarkan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar yang terdapat pada Kurikulum 2013 serta 
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buku tersebut menekankan pada pendekatan scientific, yaitu pendekatan ilmiah 

yang ada dalam kurikulum 2013 (Ruminiati & Andajani, 2016: 28). Terdapat pula 

urutan pembelajaran berupa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa 

bersama guru untuk mencapai kompetensi kurikulum 2013 dengan berbagai 

kegiatan yang telah di sediakan dalam buku tersebut (Novianto dan Mustadi, 

2013:7) pada buku tersebut ada pula lembar kerja siswa sesuai dengan kompetensi 

dasar yang di belajarkan pada tiap pembelajaran.  

Perbedaan buku ajar pada kurikulum 2013 maupun kurikulum KTSP 

adalah tidak adanya rangkuman materi secara rinci seperti yang pernah ada pada 

buku paket atau Lembar Kerja Siswa di Kurikulum 2013. Karena peran guru tidak 

lagi berceramah namun hanya sebagai fasilitator yang mempunyai kewajiban 

untuk membantu siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui berbagai 

sumber (Gumono, 2013: 210; Su’udiah, Degeng dan Kuswadi 2016: 1744). Maka 

dari itu, siswa dibebaskan untuk membangun pengetahuannya dengan cara 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan menemukan sumber lain. 

(Perwitasari, 2016: 2).  

Keharusan siswa dalam mencari sumber lain didukung dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah dijelaskan sesuai dengan Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi mempunyai prinsip pelaksanaan 

pembelajaran yaitu: 1) Siswa dari yang diberi tahu menjadi siswa mencari tahu  

dan; 2) Guru yang awalnya satu-satunya sumber belajar kini menjadi guru sebagai 

fasilitator dan siswa yang mencari sumber belajar. Dari pernyataan Permendiknas 

tersebut, dapat kita pahami bahwa bagi calon guru khususnya mahasiswa 
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Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) mempunyai kesempatan untuk 

mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kurikulum, karakteristik lingkungan 

sekolah, maupun karakteristik siswa di daerah tertentu untuk memperkaya sumber 

belajar siswa serta bahan ajar yang menarik, inovatif, kreatif menurut Direktorat 

Tenaga Kependidikan dalam Zuriah, Sunaryo, dan Yusuf (2016: 40) yang 

menegaskan bahwa pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien tentunya 

membutuhkan bahan ajar yang inovatif.  

Pernyataan tersebut menjadikan mahasiswa PGSD giat mengembangkan 

bahan ajar. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melihat bahan ajar yang 

sudah dikembangkan oleh peneliti yang sudah mengembangkan bahan ajar, 

dengan menggunakan Meta-sintesis, dilakukan untuk memberikan ringkasan yang 

nantinya hasil penelitian ini digunakan untuk memperbaiki manajemen program, 

dijadikan evaluasi maupun pengambilan kebjakan peneliti selanjutnya. Seperti 

yang disampaikan pada jurnal Siswanto, (2010:327) bahwa hasil penelitian 

tentunya dapat digunakan sebagai masukan dalam kebijakan strategik, kebijakan 

program, maupun kebijakan teknis operasional, tergantung dari disain maupun 

karakteristik penelitian. Peneliti menemukan 21 skripsi bahan ajar milik 

mahasiswa PGSD yang mengembangkan bahan ajar cetak.  

Melihat Meta-sintesis membantu mahasiswa PGSD, guru Sekolah Dasar, 

calon pendidik yang akan pengembangan bahan ajar tidak harus melihat satu 

persatu dari bahan ajar yang ada di Digital Library, hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara yang dilakukan pada 2 Februari 2018 dengan mahasiswa yang akan 

mengembangkan bahan ajar bahwa narasumber sebagai mahasiswa calon pendidik 

membutuhkan ringkasan dari banyaknya skripsi bahan dengan Meta-sintesis ini 
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menjadi referensi dalam menulis bahan ajar untuk Sekolah Dasar sehingga 

peneliti selanjutnya dapat mengambil kebijakan untuk mengembangkan hal-hal 

istimewa maupun memperbaiki kekurangan masing-masing bahan ajar yang telah 

di kembangkan dari tahun 2013-2017 sehingga akan menciptakan bahan ajar yang 

jauh lebih baik. 

Adanya uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti persamaan dan 

rumpun ilmu dari skripsi pengembangan bahan ajar dari dari tahun 2013 sampai 

dengan 2017. Maka peneliti mengambil judul “Meta-Sintesis Pengembangan 

Bahan Ajar Sekolah Dasar Skripsi Mahasiswa PGSD UMM Tahun 2013-2017”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kecenderungan skripsi pengembangan bahan ajar Sekolah 

Dasar Skripsi Mahasiswa PGSD UMM Tahun 2013-2017? 

2. Bagaimana rumpun ilmu penelitian skripsi pengembangan bahan ajar 

Sekolah Dasar Skripsi Mahasiswa PGSD UMM Tahun 2013-2017? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kecenderungan skripsi pengembangan bahan ajar 

Sekolah Dasar Skripsi Mahasiswa PGSD UMM Tahun 2013-2017. 

2. Untuk menjelaskan rumpun ilmu penelitian skripsi pengembangan bahan 

ajar Sekolah Dasar Skripsi Mahasiswa PGSD UMM Tahun 2013-2017. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis, penelitian ini untuk mengetahui kecenderungan dan 

rumpun ilmu bahan ajar yang telah di kembangkan, serta apa saja yang 

harus di perbaiki ketika akan mengembangkan bahan ajar. 
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2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat di jadikan referensi dalam 

pembuatan bahan ajar, sehingga peneliti berikutnya dapat melakukan 

perbaikan bahan ajar.  

E. Batasan Penelitian 

1. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data Skripsi mahasiswa 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Malang 

tahun 2013-2017 yang terdapat di Digital Library UMM. 

2. Penelitian ini berfokus pada pengembangan bahan ajar Sekolah Dasar 

khususnya bahan ajar cetak. 

3. Penelitian ini hanya membahas kesamaan dan rumpun ilmu dari bahan 

ajar yang di kembangkan 

F. Definisi Operasional 

1. Meta-sintesis adalah teknik kualitatif yang digunakan untuk 

menggabungkan data-data primer sejenis untuk mendapatkan 

pemahaman baru tentang permasalahan yang diangkat. 

2. Bahan ajar adalah segala bahan yang di susun secara sistematis dari 

kompetensi yang harus di kuasai oleh siswa serta sebagai bahan yang 

membantu siswa dan guru dalam proses pembelajaran. 

3. Pengembangan bahan ajar adalah usaha yang di lakukan untuk 

menciptakan atau memperbaiki bahan yang akan memudahkan  siswa 

dan guru dalam proses  pembelajaran dalam kelas. 

 

 

  


