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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pembelajaran memerlukan sebuah perencanaan agar pencapaian 

tujuan pendidikan dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. Isi kurikulum 

merupakan susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan 

penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pada kondisi sekarang-sekarang ini, 

kurikulum banyak sekali dikaji oleh pakar-pakar pendidikan dikarenakan 

kurikulum sebagai perencanaan pendidikan haruslah relevan dengan kebutuhan 

yang ada. 

Pada dasarnya dari dulu hingga sekarang ini kurikulum sudah berubah–

ubah seiring bergantinya menteri pendidikan dengan alasan inovasi-inovasi baru, 

namum belum memberikan sumbangsih dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa Indonesia. Berbagai alternatif telah diberikan oleh pemerintah dalam 

mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Masalah yang akan di teliti disini 

bukanlah masalah infrastruktur melainkan sebuah masalah system pendidikan. 

Dari sinilah kedepannya kurikulum 2013 dinilai mampu merubah wajah 

pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dengan dalih seperti ini pada 

konsepnya kurikulum 2013 ataupun kurikulum tematik dalam pembelajaran 

dinilai dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep yang diberikan 

pengajar secara lebih sempurna. 

Akan tetapi ada sebuah catatan penting dalam pemberlakuan kurikulum 

baru, yaitu tidak di imbanginya berbagai komponen dalam menerapkan sebuah 

kurikulum baru. Berbagai komponen ini antara lain pelatihan yang kurang bagi 

guru, buku panduan mengajar yang belum ada, instrument evaluasi yang harus 

dibuat sendiri oleh guru, silabus yang harus dibuat sendiri oleh guru dll, 

akibatnya sebelum semua daerah menerapkan kurikulum ini, pelaksanaanya 

terseok-seok, bahkan seperti ada kesan pemaksaan penerapan kurikulum 2013.
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Dari banyak sekolah sederajat SD/MI/SDIT yang mengejar kebijakan 

menerapkan kurikulum 2013, banyak mengalami kendala dalam mengejar 

kebijakan Mendiknas. Sehingga bagi sekolah yang masih mampu menerapkan 

kurikulum 2013 untuk tetap menerapkan akan tetapi sekolah yang mengalami 

banyak kendala kembali menerapkan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidian (KTSP). Pendidikan merupakan kebutuhan yang 

sangat vital sebagai bekal dalam menyongsong masa depan. Pendidikan disadari 

atau tidak disadari pendidikan merupakan kebutuhan yang harus ada dalam dan 

melekat pada setiap individu. Dalam UU Sisdiknas Dalam Bab I pasal 1 No1 

Ketentuan Umum menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara (UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas) 

 

Pendidikan pada intinya bukan hanya sebuah proses transfer ilmu dari 

pendidik kepada peserta didik. Namun lebih kepada sebuah tatanan sistemik 

guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dilihat dari sinilah sebuah system 

pendidikan diperlukan. Dalam perkembangannya peningkatan mutu terus–

menerus dilakukan mulai dari orientasi pembelajaran, pengembangan strategi, 

inovasi pembelajaran, sampai perubahan kurikulum dilakukan guna 

meningkatkan kualitas pendidikan kita.  

Menurut Buchori (2006: 21) sekolah tidak mungkin bertahan pada 

keadaan seperti ini melainkan harus ada sebuah “reformasi dan 

transformasi“. Yang dimaksudkan disini adalah reformasi pendidikan 

yaitu tanpa mengubah fondasi dan struktur dari system yang ada. 

Sedangkan transformasi pendidikan ialah perubahan yang lebih mendasar 

dan mendalam dalam, perubahan yang menyentuh sendi-sendi, struktur, 

dan modus operasi. 

 

Pada intinya perubahan kurikulum tidaklah jauh berbeda dengan 

kurikulum sebelumnya. Dalam pembelajaran KTSP, pembelajaran yang 

diberikan kepada siswa adalah tiap mata pelajaran berdiri sendiri namun dalam 

kurikulum tematik 2013, pembelajaran mengacu pada tema yang saling terkait. 
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Ibarat dalam pembelajaran KTSP, siswa memakan berbagai macam buah seperti 

apel, nanas, alpukat, strawberry secara sepotong-sepotong. Namun, dalam 

pembelajaran tematik siswa diibaratkan meminum jus yang terdiri dari banyak 

buah yang menjadi satu. 

Ada beberapa pandangan dalam menyongsong kehidupan abad 21. 

Menurut Daniel Bell dalam Buchori (2006: 27) ada dua kecenderungan yang 

saling bertentangan yaitu kecenderungan berintegrasi dalam kehidupan ekonomi 

dan kecenderungan dalam berpecah belah dalam kehidupan berpolitik. Indonesia 

abad XXI menurut Buchori (2006: 35) dilihat dari empat aspek ekonomi, 

pendidikan, politik, dan social budaya. Dari salah satu aspek diatas dalam 

menyiapkan peningkatan mutu tenaga kependidikan pendidikan diperlukan 

waktu yang singkat dapat dilakukan dengan penyesuaian program pendidikan.   

Sebuah kurikulum diberlakukan karena memiliki kesesuaian dan 

relevansi apabila diterapkan dalam dunia pendidikan. Kesesuaian ini pertama 

kesesuaian kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan 

masyarakat. Kedua yaitu sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan 

tujuan, evaluasi sesuai dengan proses. Isi, dan tujuan kurikulum oleh 

Sukmadinata  (2001: 102).  

Peneliti mengambil latar belakang diatas dikarenakan sekolah SDIT 

Muhammadiyah Al Kautsar Gumpang sebagai sekolah salah satu pioner di 

Kartasura. Sekolah ini berlamatkan di Jl. Cendana II Gumpang Rt 03/III 

Kartasura Sukoharjo. Sekolah ini merupakan sekolah yang ditunjuk pemerintah 

untuk menerapkan kurikulum 2013 dikarenakan fasilitasnya yang memadai jika 

dilihat dari segi material dan nonmaterial. Dari segi material sekolah ini 

memiliki 17 ruang kelas berupa kelas paralel dengan jumlah 530 siswa, 

sedangkan dari segi nonmaterial sekolah ini didukung oleh 29 guru pengajar 

lulusan S1 dan S2, guru-guru tersebut sebagai pengajar (guru tetap yayasan dan 

guru kontrak), satu sebagai pegawai TU dan beberapa guru lulusan D3 baik 

berasal dari lulusan Universitas Swasta dan negeri serta 8 pegawai berstatus 

pegawai tidak tetap. Para pengajar di SDIT Muhammadiyah Al Kautsar 

Gumpang semua guru bertitel baik dari lulusan tenaga khusus kependidikan 
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ataupun diluar kependidikan misalnya lulusan S1 hukum, peternakan, computer, 

dan teknik.  

Dari data yang diperoleh peneliti, di sekolah ini masih menemui beberapa 

masalah, walaupun dari segi materi dan nonmaterial sudah dipandang mumpuni 

bila dibandingkan dengan SD/MI lainnya. Ada beberapa masalah yang ditemui 

guru saat mengajar Tematik yaitu berupa penerapan tema, pembuatan soal, serta 

ketidaktersediaan buku dari pemerintah. Menerapkan kurikulum tematik 

memang tidak mudah, untuk sekolah yang sudah mendapatkan predikat baikpun 

juga tidak cukup, sehingga harus juga didukung oleh pemerintah misalnya 

melalui ketersediaan buku pegangan bagi guru dan murid. 

Berikut ini merupakan pergeseran paradigma belajar abad 21 sebagai 

salah satu barometer perubahan orientasi pendidikan (dikutip dari 

Kemendikbud).  

Pertama Informasi (Kurtzwell) Tersedia dimana saja, kapan saja yaitu 

Pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu 

dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu. Kedua Komputasi 

(Moore-Koomey) Lebih cepat memakai mesin yaitu Pembelajaran 

diarahkan untuk mampu merumuskan masalah (menanya), bukan hanya 

menyelesaikan masalah (menjawab). Ketiga Otomasi (Ford) Menjangkau 

segala pekerjaan rutin yaitu Pembelajaran diarahkan untuk melatih 

berfikir procedural,dan metakognitif melaksanakan kegiatan mekanisme 

(rutin). Keempat Komunikasi (Metacalfe Dari mana saja, kemana saja 

yaitu Pembelajaran menekankan pentingya kerjasama dan kolaborasi 

dalam menyelesaikan masalah. Kelima, Pengetahuan (Ackoff) Dibentuk 

melalui data->Informasi yaitu Pembelajaran berbasis aktivitas melalui 

pengamatan dan pengolahan hasilnya. Keenam, Diseminasi (Horowitz) 

Nilai Informasi=sebarannya Pembelajaran menekankan kemampuan 

penyajian (tulis dan lisan) dan penyebaranya 

 

Dari konsep pergeseran paradigma belajar abad 21 diatas maka, 

perubahan positif atau inovasi kurikulum 2013 yang akan menajawab tantangan 

tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada pemikiran di atas, dan memperhatikan pada latar belakang 

masalah, maka peneliti kemukakan rumusan masalah adalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana persiapan guru dalam Implementasi Pembelajaran tematik 

Kurikulum 2013 di SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Gumpang Kartasura? 

2. Bagaimana implementasi Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 di SDIT 

Muhammadiyah Al Kautsar Gumpang Kartasura?  

3. Bagaimana Evaluasi Implementasi Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 

di SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Gumpang Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis 

paparkan, maka tujuan penelitian adalah:  

1. Untuk mengetahui Persiapan guru dalam Implementasi pembelajaran Tematik 

Kurikulum 2013 di SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Gumpang Kartasura? 

2. Untuk mengetahui Implementasi Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 di 

SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Gumpang Kartasura?  

3. Untuk mengetahui Evaluasi Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 di SDIT 

Muhammadiyah Al Kautsar Gumpang Kartasura? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan 

konstribusi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai “Analisis 

Implementasi Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 di SDIT 

Muhammadiyah Al Kautsar Gumpang Kartasura Tahun Ajaran 

2014/2015.“ 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai analisis guru sebagai 

Agen of Change dalam rangka implementasi kurikulum 2013. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi pengetahuan dan pengalaman guru sebagai koreksi Kurikulum 

2013. 

b. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dorongan kepada guru 

untuk dapat meningkatkan kreativitasnya dalam pembelajaran tematik 

kurikulum 2013. 
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c. Hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif pada 

sekolah, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran di SDIT Muhammadiyah Al 

Kautsar Gumpang Kartasura Sukoharjo. 


