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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kebanyakan orang mengukur keberhasilan suatu pendidikan hanya 

dilihat dari segi hasil. Pembelajaran yang baik adalah bersifat menyeluruh 

dalam pelaksanaannya dan mencakup berbagai aspek, baik aspek kognitif, 

afektif maupun, psikomotorik, sehingga dalam pengukuran tingkat 

keberhasilannya selain dilihat dari segi kuantitas juga dilihat dari segi kualitas 

yang telah dilakukan di sekolah-sekolah. Mengacu dari pendapat tersebut, 

maka pembelajaran yang aktif ditandai adanya rangkaian kegiatan terencana 

yang melibatkan siswa secara langsung, komprehensif baik fisik, mental 

maupun emosi. 

Jika kita terus melangkah dengan cara mengemas pendidikan, 

pembelajaran, dan belajar seperti sekarang ini, kita akan bertemu dengan 

peserta didik yang cenderung bertindak kekerasan, pemaksaan kehendak, dan 

“pemerkosaan” nilai-nilai kemanusiaan. Sistem pendidikan yang dianut bukan 

lagi suatu upaya pencerdasan kehidupan bangsa agar mampu mengenal 

realitas diri dan dunianya, melainkan suatu upaya pembuatan kesadaran yang 

disengaja dan terencana yang menutup proses perubahan dan perkembangan 

(Budiningsih, 2005: 5). 

Untuk membangun masyarakat terdidik, masyarakat yang cerdas, 

maka mau tidak mau kita harus mengubah paradigma dan sistem pendidikan. 
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Dengan adanya paradigma baru maka praktik pembelajaran akan digeser 

menjadi pembelajaran yang lebih bertumpu pada teori kognitif dan 

konstruktivistik (Aunurrahman, 2009: 2). Pembelajaran akan berfokus pada 

pengembangan kemampuan intelektual yang berlangsung secara sosial dan 

kultural, mendorong siswa membangun pemahaman dan pengetahuannya 

sendiri dalam konteks sosial dan belajar dimulai dari pengetahuan awal dan 

perspektif budaya. 

Menurut Undang-Undang No 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik” (BAB IV Pasal 19). 

Dalam proses pembelajaran, pengembangan potensi-potensi siswa 

harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Selain itu pengembangan 

kemampuan berkomunikasi yang baik dengan guru dan sesama siswa yang 

dilandasi sikap saling menghargai harus secara terus-menerus dikembangkan 

di dalam setiap event pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran 

dibutuhkan adanya pengelolaan pembelajaran yang baik agar tercipta proses 

pembelajaran yang baik pula. 
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Rendahnya mutu pendidikan khususnya di sekolah dasar diperkuat 

pula oleh hasil kajian yang dilakukan oleh Blazelly, dkk. (dalam Suderajat, 

2004:2) yang menyatakan bahwa: Pembelajaran di Indonesia cenderung 

sangat teoritik dan tidak terkait dengan lingkungan di mana siswa berada. 

Akibatnya peserta didik tidak mampu menerapkan apa yang dipelajarinya di 

sekolah, guna memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan telah mencabut peserta didik dari lingkungannya 

sehingga mereka menjadi asing di dalam masyarakatnya sendiri. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah dasar adalah dengan 

menerapkan suatu model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu atau 

integrated learning merupakan suatu konsep yang dapat dikatakan sebagai 

pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Bermakna 

artinya bahwa dalam pembelajaran terpadu, siswa akan memahami konsep-

konsep yang mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep yang lain yang sudah mereka pahami. 

Salah satu upaya kreatif dalam melaksanakan pembelajaran yang   

menggunakan kurikulum berbasis kompetensi di sekolah dasar adalah 

melaksanakan pembelajaran tematik. Pembelajaran model ini akan lebih 

menarik dan bermakna bagi anak karena model pembelajaran ini menyajikan 

tema-tema pembelajaran yang lebih aktual dan kontekstual dalam kehidupan 
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sehari-hari,namun demikian masih banyak pihak yang belum memahami dan 

mampu menerapkan model ini secara baik. 

Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran 

dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu 

tema/topik pembahasan. Sutirjo dan Mamik (2004: 6) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta pemikiran 

yang kreatif dengan menggunakan tema. Dari pernyataan tersebut dapat 

ditegaskan bahwa pembelajaran tematik dilakukan dengan maksud sebagai 

upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama 

untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum. Di samping itu pembelajaran 

tematik akan memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan 

pada partisipasi/keterlibatan siswa dalam belajar. Keterpaduan dalam 

pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, 

dan aspek belajar mengajar. 

Saat ini, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD kelas I –III 

dilakukan secara murni mata pelajaran yaitu hanya mempelajari standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang berhubungan dengan mata pelajaran 

itu. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang masih melihat segala 

sesuatu sebagai suatu keutuhan (holistik), pembelajaran yang menyajikan 

mata pelajaran secara terpisah akan menyebabkan kurang mengembangkan 
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anak untuk berpikir holistik dan membuat kesulitan bagi peserta didik. 

(Anonim, 2008: 1). 

Pelaksanaan pembelajaran tematik kadang-kadang guru mengalami 

kesulitan dalam menyusun rencana  pembelajaran khususnya apabila ada KD 

yang sulit ditematikkan. Agar materi dapat disampaikan dengan baik guru 

harus memiliki kemampuan untuk menggabungkan mapel-mapel yang 

relevan. Dalam pembelajaran tematik dibutuhkan adanya keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah agar anak dapat memperoleh 

pegalaman langsung dan dapat menemukan sendiri. Oleh karena itu 

diperlukan adanya interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan 

siswa. 

 Menurut Siskandar dalam Depdiknas (2004: 1) bagi guru kelas 

rendah (kelas 1,2 dan 3) yang siswanya masih berperilaku dan berpikir 

kongkrit, pembelajaran sebaiknya dirancang secara terpadu dengan 

menggunakan tema sebagai pemersatu dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan cara ini maka pembelajaran untuk kelas 1,2 dan 3 menjadi lebih 

bermakna, lebih utuh dan lebih kontekstual dengan dunia anak-anak. Strategi 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tematik (selanjutnya disebut 

pembelajaran tematik) sebenarnya telah diisyaratkan sejak kurikulum 1994, 

akan tetapi karena keterbatasan kemampuan guru, baik yang disebabkan oleh 

proses pendidikan yang dilaluinya maupun kurangnya pelatihan tentang 

pembelajaran tematik mengakibatkan pembelajaran dengan menggunakan 
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pendekatan tematik belum dapat diwujudkan dengan baik. Terlebih lagi 

disadari, bahwa penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

ini memerlukan persiapan yang tinggi dari guru, dalam hal waktu, sumber, 

bahan ajar, serta perangkat pendukung lainnya.  

Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) adalah sekolah 

dasar standar nasional kategori mandiri yang potensial untuk melaksanakan 

pembinaan awal (rintisan) menuju Sekolah Dasar Bertaraf Internaional (SDBI). 

Penetapan menjadi SDBI melalui kurun waktu pembinaan dan bila telah 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Permendiknas Nomor 78 

tahun 2009 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional 

Pedoman Bantuan Sosial RSDBI (2010:4) 

Berdasarkan SK Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

menengah Kementrian Pendidikan Nasional Nomor : 10331/C2/SK/2010 

tanggal 1 Oktober 2010 tentang Penetapan SD penerima bantuan sosial 

sebagai Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSD-BI) Tahun 2010 

SDN Purworejo termasuk urutan ke-14 dari 33 SD se- Indonesia. Berbagai 

persiapan dan dukungan baik fisik, moril, maupun materil terus diusahakan. 

Akhirnya SD N Purworejo sejak Tahun Pelajaran 2011/2012 mulai 

membuka dan menerima peserta didik baru kelas I dengan seleksi sesuai 

ketentuan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI). Tahun 

2012/2013 ini merupakan tahun kedua sejak dipercaya menjadi RSDBI. 
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Sekolah Dasar Negeri Purworejo yang dipercaya oleh pemerintah 

menjadi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) di Kabupaten 

Purworejo ini merupakan sekolah yang terletak di jantung kota Purworejo, 

tepatnya di sebelah timur Alun-alun Purworejo. Sekolah ini merupakan 

sekolah peninggalan Zaman Belanda yang sampai sekarang bangunan 

induknya masih utuh sebagai cagar budaya di Kabupaten Purworejo. SD 

Negeri Purworejo memang sudah sejak dulu menjadi SD Induk, lalu berubah 

menjadi SD Inti yang menjadi sentral kegiatan SD Imbasnya. SD N Purworejo 

sebelumnya berstatus Sekolah Dasar Bertaraf Nasional dan akhirnya sekarang 

menjadi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional yang sudah 2 tahun 

berjalan.  

Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas I Tahun 2012/2013 dengan 

melalui seleksi secara khusus baik seleksi umur maupun keterampilan lain 

baik aspek afektif, psikomotorik, kepribadian maupun aspek sosial. Hal ini 

dilakukan karena pendaftar melebihi ketentuan yang kini dibatasi setiap kelas 

hanya 28 anak. Pendaftar lebih dari 100, padahal hanya diambil 2 kelas 

sehingga diadakan seleksi untuk memilih anak yang benar-benar memenuhi 

persyaratan masuk di RSDBI Purworejo. Setelah diterima di SD Negeri 

Purworejo sejak kelas I kegiatan pembelajaran dengan menggunakan dua 

bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta komputer. 

Sekolah Dasar Negeri Purworejo yang merupakan Rintisan Sekolah 

Dasar Bertaraf Internasional kini mendapat dukungan dari berbagai pihak, 
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peminatnya semakin banyak, dan prestasi secara keseluruhan tampak 

semakin meningkat. Guru-guru di RSDBI Purworejo minimal harus 

berpendidikan Sarjana (SI) dan Kepala Sekolah S2 (Bpk. Saino, M.Pd). 

Proses pembelajaran menerapkan pendekatan pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif, kreatif, efektif, 

menyenangkan, dan kontekstual. Pengembangan RSDBI diharapkan mampu 

mengembangkan SDM untuk menghadapi persaingan terbuka untuk 

mewujudkan insan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif yaitu 

dengan meningkatkan keprofesionalan lembaga pendidikan melalui RSDBI di 

SD Negeri Purworejo. 

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti tentang pengelolaan pembelajaran berbasis tematik di kelas 1 

RSDBI Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012.  

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada “Bagaimana pengelolaan 

pembelajaran berbasis tematik di kelas 1 RSDBI Purworejo Tahun Pelajaran 

2011/2012. Adapun sub fokus dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran berbasis tematik di kelas 1 RSDBI 

Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis tematik di kelas 1 RSDBI 

Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012? 
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3. Bagaimana evaluasi pembelajaran berbasis tematik di kelas 1 RSDBI 

Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran berbasis tematik di 

kelas 1 RSDBI Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran berbasis tematik di 

kelas 1 RSDBI Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012. 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran berbasis tematik di kelas 1 

RSDBI Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi berbagai pihak baik secara 

teoritis maupun secara praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan 

pembelajaran berbasis tematik di kelas 1 dan juga untuk memberikan 

informasi interaksi antara guru dan siswa serta hasil dari pengelolaan 

pembelajaraan berbasis tematik di kelas 1. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi para guru. 

Sebagai bahan kajian, refleksi dan evaluasi dalam usaha 

peningkatan kualitas proses pembelajaran berbasis tematik di kelas 1 

di RSDBI Purworejo. 

b. Bagi sekolah. 

1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan 

pengembangan dalam pengelolaan pembelajaran berbasis 

tematik di kelas 1. 

2) Memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran berbasis 

tematik di kelas 1 sebagai bahan evaluasi dan introspeksi. 

c. Bagi peneliti 

Untuk mendapatkan pengalaman baru dan mendapat 

wawasan baru terhadap penelitian kualitatif dan pendalaman 

pengetahuan terhadap pengelolaan pembelajaran berbasis tematik di 

kelas 1. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema/topik 

pembahasan 
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2. Pengelolaan pembelajaran berbasis tematik di RSDBI Purworejo mencakup 

kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, 

mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pembelajaran.  

3. Dalam interaksi belajar mengajar terjadi proses pengaruh-mempengaruhi. 

Bukan hanya guru yang mempengaruhi siswa, tetapi siswa juga dapat 

mempengaruhi guru. 

4. Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) adalah Sekolah Dasar 

standar nasional kategori mandiri yang potensial untuk melaksanakan 

pembinaan awal (rintisan) menuju SDBI. Penerapan RSDBI menjadi SDBI 

bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam 

Permendiknas Nomor 78 tahun 2009 tentang Petunjuk Penyelenggaraan 

Sekolah Bertaraf Internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


