
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan ujung tombak bagi pembangunan peradaban. Sumber 

daya manusia yang unggul akan mengantarkan sebuah bangsa menjadi bangsa yang 

maju dan kompetitif di tengah arus globalisasi. Menurut (Suyono: 2012:73). 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan manusia yang cendekia, 

mandiri dan berkepribadian. Sementara itu, bangsa Indonesia masih mengalami 

hambatan dalam menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Salah satu masalah yang 

dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini yaitu masih lemahnya proses pembelajaran. 

Dalam proses pendidikan yang ada tidak terlepas dari proses pembelajaran yang 

dilakukan dalam kegiatan pembelajaran.Dalam KBM diharapkan terjadi interaksi dari 

berbagai arah baik guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta 

didik, dimana interaksi tersebut terjadi sebuah komunikasi yang terarah menuju 

tujuan yang akan dicapai.Adanya interaksi tersebut terjadi proses penyampaian pesan 

dari sumber pesan atau media dan penerima pesan adalah komponen- komponen 

proses komunikasi.Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan 

yang ada pada kurikulum, sumber pesannya bias guru atau siswa,salurannya berupa 

media pendidikan dan penerima pesannya adalah siswa atau juga 

guru.(Supriyono:2014:2). 

Agar pendidikan formal dapat mencapai tujuan yang diinginkan, peran guru 

sebagai tenaga pendidik merupakan kunci utama. Oleh karena itu, guru dalam 
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menyajikan pembelajaran harus mampu menggunakan pendekatan pendekatan atau 

model pembelajaran yang cocok dengan materi dan sesuai dengan karakteristik 

peserta didik. Model pembelajaran yang sesuai dengan melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses belajar memungkinkan siswa dapat memperoleh hasil belajar yang lebih 

baik. 

Berdasarkan beberapa hasil studi internasional tentang kemampuan peserta 

didik Indonesia dalam kancah internasional. Dari hasil survei yang dilakukan oleh 

Global Institute, menunjukkan hanya 5% peserta didik Indonesia yang mampu 

mengerjakan soal penalaran berkategori tinggi dan sebaliknya 78% peserta didik 

Indonesia dapat mengerjakan soal  hafalan kategori rendah. Dari hasil survei tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi siswa Indonesia tertinggal dan terbelakang 

sehingga perlu diadakannya perubahan dan perkembangan kurikulum. Sehingga  

menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui 

penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.  

Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam mengorganisasikan kelas, 

penggunaan metode mengajar, strategi belajar mengajar maupun sikap dan 

karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar.  Menurut Kunandar 

(2011: 322), Guru berperan sebagai pengelola proses belajar-mengajar, bertindak 

sebagai fasilitor yang berusaha mencipatakan kondisi belajar mengajar yang efektif, 

sehingga memungkinkan proses belajar mengajar, mengembangkan bahan pelajaran 

dengan baik, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan 

menguasai tujuan -tujuan pendidikan yang harus mereka capai. Untuk memenuhi hal 
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tersebut di atas, guru dituntut mampu mengelola proses belajar mengajar yang 

memberikan rangsangan kepada siswa, sehingga ia mau belajar karena siswalah  

subyek utama dalam belajar. Untuk itu perlu ditepakan suatu cara alternatif guna 

mempelajari mata pelajaran  yang cenderung menggugah pola fikir siswa  untuk 

mengembangkan potensi dan juga kreatifitas Salah satu alternatif yang bisa 

dikembangkan adalah dengan penerapan metode pembelajaran yang tepat. 

Masalah belajar pada hakekatnya adalah proses kearah terbentuknya tingkah 

laku yang baru. Perbuatan belajar dilakukan manusia sepanjang hidupnya secara terus 

menerus dan dilakukan berulang-ulang, sehingga terbentuklah kebiasaan belajar, 

melalui belajar manusia berusaha mengaktualkan potensi dirinya dan  juga 

lingkungan secara optimal. 

Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri sesorang, pembelajaran merupakan sebagaian dari proses belajar yang dapat 

ditujukan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, pemahaman sikap 

dan juga tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta merupakan aspek-

uspek lain yang ada pada individu yang belajar tingkah laku sebagai proses  dari hasil 

belajar yang dipengaruhi oleh banyak Faktor baik Faktor yang berada dalam individu 

(Faktor internal) maupun Faktor yang berada dalam luar individu. (Faktor eksternal). 

Faktor internal adalah kemampuan yang dimiliki minat dan perhatiannya. Sedangkan 

Faktor eksternal dalam proses pendidikan dan juga pengajaran dapat dibedakan 

menjadi tiga lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, masyrakat dan sekolah 

(Muhibbin, S. 2010:13). 
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menegaskan bahwa kurikulum 2013 untuk sekolah dasar didesain dengan 

menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tersebut dilaksanakan 

mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pembelajaran tematik terpadu ini perlu 

dilaksanakan karena: (a) Dalam kehidupan sehari-hari mata pelajaran berdiri sendiri-

sendiri; (b) Tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (c) Keunggulan 

pembelajaran tematik materi yang disampaikan dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari, dapat mengaitkan mata pelajaran satu dengan yang lain, dan pembelajaran aktif, 

efektif dan menyenangkan (Akbar, 2014). 

Penerapan kurikulum 2013 menuntut kesiapan guru dalam menghadapi 

perubahan pembelajaran. Kesiapan guru ini berkaitan erat dengan keberhasilan 

perubahan kurikulum terutama pada saat implementasinya di kelas. Oleh sebab itu, 

kemampuan guru dalam mempelajari pendekatan, strategi, model dan metode 

pembelajaran baru sangat dibutuhkan agar kompetensi siswa dapat tercapai. Selain 

kesiapan guru, kesiapan siswa menerima perubahan pembelajaran juga sangat penting 

dalam mencapai kompetensi. Sehingga, tugas utama guru yaitu untuk mendorong 

peserta didik mampu melakukan observasi, bertanya, bernalar dan 

mengkomunikasikan terhadap apa yang diperoleh dan diketahui selama proses 

pembelajaran. 

Pada SDN 2 Kendari,  dari observasi awal dan  wawancara  beberapa orang 

guru,  mengatakan penggunaan model pembelajaran tematik oleh guru telah di 

laksanakan,meskipun penelaksanaannya belum maksimal.  
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1.2. Fokus Penelitian  

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini 

difokuskan pada analisis pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 di SD 

Negeri 2 Kendari,  Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.   

 

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Batasan masalah di atas, maka penulis menganggap perlu 

merumuskan pokok permasalahan Hasil Penelitian ini sebagai berikut:  

1 Bagaimanakah  pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 di SD 

Negeri 2 Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara? 

2 Bagaimanakah  kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

kurikulum 2013 di SD Negeri 2 Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara?    

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sehubungan dengan penelitian skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 di SD 

Negeri 2 Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara  

2. Untuk mengungkapkan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

kurikulum 2013 di SD Negeri 2 Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara  

 Adapun penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

1. Bagi siswa yakni dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

proses pembelajaran.  
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2. Bagi guru yakni sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan guru yang belum melaksanakan model pembelajaran tematik  .  

3. Bagi sekolah yaitu sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kualitas  

pembelajaran di SD Negeri 2 Kendari 

4. Bagi peneliti yakni agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

penelitian  kualitatif tentang pembelajaran tematik  agar dapat memahami 

dengan baik. 

5. Bagi pihak IAIN Kendari yakni sebagai bahan referensi kepustakaan yang dapat 

dijadikan acuan bagi peneliti yang berkeinginan untuk menindak lanjuti 

penelitan ini.  

 

1.5. Definisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap penggunaan istilah dalam 

penelitian ini, perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut:  

1. Pembelajaran tematik merupakan salah satu pendekatan belajar mengajar pada 

beberapa  mata  pelajaran dalam satu tema untuk memberikan pengalaman 

bermakna bagi siswa. 

2. Kurikulum 2013 adalah Kurikulum yang menekankan pada pendidikan 

karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat 

berikutnya. Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan 

berbasis kompetensi kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki 

nilai jual yang bisa ditawarkan kepada bangsa lain didunia 


