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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang penelitian 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3, tujuan pendidikan nasional Indonesia 

disebutkan perlunya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun 

manusia Indonesia seutuhnya. Dalam hal ini, para gurulah yang menjadi 

ujung tombak dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, guru 

dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki persyaratan tertentu, 

diantaranya guru sebagai profesi, perpaduan antara panggilan dan 

pengabdian, dan mempunyai kepribadian yang mulia. Pada hakikatnya, 

tugas guru tidak hanya sebagai tugas yang profesional, tetapi wajar jika 

tugas guru dilihat dari segi profesi utama. Dalam mengajar, tugas guru 

adalah mempersiapkan peserta didik ke arah berbagai profesi. Untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses 

belajar, maka diperlukan pembaharuan pada pendidikan. Pendidikan 

memiliki kekuatan atau pengaruh yang dinamis dalam kehidupan manusia di 

masa depan. Dengan kata lain, pendidikan dapat mempengaruhi 

perkembangan manusia dalam seluruh aspek kepribadian dan 

kehidupannya. Potensi yang dimiliki peserta didik dapat dikembangkan 

secara optimal melalui pendidikan. Peserta didik dipandang dari segi 
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pendidikan secara menyeluruh dan terpadu, banyak diberi kelebihan serta  

berbagai potensi di dalam dirinya, oleh penciptaNya.   

Pendidikan merupakan sebuah pendekatan yang paling mendasar, 

dalam proses perubahan. Dalam kegiatan belajar harus dapat membekali 

peserta didik dengan kecakapan hidup yang sesuai dengan kemampuan 

serta lingkungan  peserta didik. Pendidik harus memberikan pengaruh yang 

terbaik bagi peserta didik guna memperoleh tujuan, karena pengaruh 

tersebut juga mencakup pilihan moral yang harus ditanamkan oleh pendidik.   

Pendidik diharapkan dapat memilah-milah, apa saja yang terbagus yang 

bertujuan untuk peningkatan mutu peserta didik dimasa yang akan datang. 

Dari hal tersebut, dapat dikatakan inti serta tujuan pendidikan tidak untuk 

masa sekarang saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang, baik sebagai 

pribadi, warga masyarakat, negara dan dunia serta sebagai makhluk 

ciptaanNya.  

Kompleksitas pembelajaran merupakan sebuah fenomena, maka 

guru lebih banyak berhubungan dengan pola pikir siswa dimana setiap siswa 

memiliki berbagai aspek yang mempengaruhi baik di sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat luas. Pada proses pembelajaran yang lalu, masih 

banyak dijumpai anggapan bahwa pembelajaran tak ubahnya seperti 

menuang air di dalam botol kosong, tetapi seiring dengan perubahan 

kurikulum dan peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh guru, sedikit 

banyak meningkatkan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah. 



3 

 

 

Dengan menyadari hal tersebut dikalangan pendidik, maka hal tersebut 

sudah memberikan harapan agar guru menghormati pekerjaannya sebagai 

guru. Pekerjaan seorang guru lebih bersifat psikologis dibanding dengan 

pekerjaan yang lain. Untuk itu, sudah selayaknya guru mengetahui 

karakteristik anak didiknya serta menyelami kehidupan jiwa anak didiknya 

sepanjang waktu. Guru hendaknya tidak jemu dengan pekerjaannya, 

meskipun mereka tidak dapat meramalkan dan menentukan karakter 

manusia yang bagaimanakah yang akan dihasilkannya di masa yang akan 

datang nanti. Salah satu yang akan dilakukan oleh guru adalah melakukan 

reformasi di bidang pendidikan pada umumnya dan pada proses 

pembelajaran pada khususnya. 

Peningkatan pendidikan, dapat dilihat dari pengembangan kurikulum, 

mutu pendidik, pelaksanaan proses pembelajaran serta penggunaan media 

pembelajaran yang sesuai. Dari hal-hal tersebut, terlihat adanya saling 

keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara komponen yang satu dengan 

yang lain, dengan kata lain komponen yang satu mendukung komponen 

yang lain. Pengembangan kurikulum merupakan bagian yang sangat penting 

dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Pengembangan kurikulum pada 

dasarnya merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan merupakan siklus. 

Kurikulum yang disusun harus fleksibel, sesuai dengan perkembangan 

jaman. Guru dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan cara 

mengembangkannya dari kurikulum yang sudah ada yang telah ditetapkan 
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oleh pemerintah. Kurikulum yang sudah ada tersebut  harus di sesuaikan 

dengan keadaan yang ada di lingkungan siswa pada sekolah tersebut. 

Dengan kata lain, kurikulum pada tiap sekolah akan berbeda dengan 

kurikulum sekolah lain, tanpa mengesampingkan muatan dari kurikulum 

pusat.  

Proses perkembangan terjadi melalui proses pendidikan yang 

membantu peserta didik dalam mencapai perkembangan secara optimal. 

Pendidikan bukanlah proses memaksakan kehendak pendidik kepada 

peserta didik, tetapi untuk memfasilitasi peserta didik dalam 

perkembangannya. Proses belajar mengajar dapat dikatakan sebagai suatu 

kegiatan yang bernilai pendidikan jika nilai belajar mengajar diterapkan dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu telah ditentukan sebelum proses 

pembelajaran dilaksanakan, dengan menyiapkan media belajar yang 

diperlukan. Semua komponen pendidikan termasuk yang terdapat di 

dalamnya, tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang 

ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu 

mengaktualisasi diri.  Untuk itu sangat perlu memperhatikan perkembangan 

peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap 

dirinya, serta realisasi diri.  

Seseorang dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian 

yang terdapat pada dirinya, serta mempunyai pilihan-pilihan secara bebas, 

tidak ada tekanan dari siapapun dalam menentukan kearah mana ia akan 
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berkembang. Dalam hal ini, pada proses pendidikan, guru sebagai fasilitator 

yang membantu siswa dalam mencapai perkembangannya. Dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas, guru harus dapat meningkatkan minat 

belajar siswa, menggali keterampilan yang dimiliki siswa, menumbuhkan 

rasa percaya diri, tanggung jawab, didukung dengan penggunaan berbagai 

strategi belajar dan media pembelajaran yang sesuai. 

Dengan kata lain, guru merupakan kunci keberhasilan dalam 

pembelajaran, dan penentu keberhasilan dalam dunia pendidikan. Dengan 

menyandang sebutan sebagai guru yang profesional, maka guru harus 

mampu menguasai kompetensinya. Mutu dari pendidikan diharapkan dapat 

meningkat seiring dengan meningkatnya keprofesionalan dari seorang guru. 

Untuk kepentingan tersebut diperlukan perubahan yang cukup mendasar 

dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan tersebut berkaitan dengan 

perubahan kurikulum, yaitu dengan diberlakukannya kurikulum 2013. 

Dengan diterapkannya kurikulum yang berbasis kompetensi sekaligus 

berbasis karakter, diharapkan  dapat membekali peserta didik dengan 

berbagai sikap dan kemampuan sesuai perkembangan jaman dan teknologi.  

Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma dan nilai-nilai yang 

terdapat pada bidang studi perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari.  

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus 

selalu dilaksanakan, baik secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut 
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menjadi lebih terfokus setelah diamanatkan pada tujuan pendidikan 

nasional adalah untuk menentukan mutu pendidikan pada semua jenis dan 

jenjang pendidikan. Sekolah bukan hanya sebagai tempat penstransfer 

pengetahuan, tetapi juga sebagi upaya mengembangkan apa yang ada 

didalam diri siswa/potensi siswa berdasarkan kebutuhan dan kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa. Sama halnya yang terjadi di SDN 1 Karangasem, 

mutu pendidikan belum tercapai secara maksimal. 

Hasil ujian sekolah selama tiga tahun terakhir di SDN 1 Karangasem 

Wirosari grobogan, menunjukkan nilai sebagai berikut, nilai ujian sekolah 

pada TA 2012/2013 diperoleh nilai ujian 6,201; TA 2013/2014 diperoleh nilai 

ujian 6,208; dan TA 2014/2015 diperoleh nilai 6,211. Dilihat dari hasil ujian 

sekolah tersebut, sudah ada kenaikan, namun tidak sesuai yang diharapkan, 

karena kenaikannya masih terlalu rendah. Peneliti menganggap bahwa salah 

satu penyebab dari hal itu karena  kurang diberdayakannya kompetensi guru 

yaitu kompetensi pedagogik di SDN 1 Karangasem Wirosari dalam 

pengelolaan pembelajaran. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi guru 

dalam pengelolaan pembelajaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. Kurikulum yang dilaksanakan di SDN 1 Karangasem Wirosari 

Grobogan adalah kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, pembelajaran 

tematik yang dilaksanakan adalah bersifat tematik terpadu. Berbeda dari apa 

yang diharapkan, guru yang masa pensiunnya kurang dari lima tahun, tidak 

mampu mengikuti perkembangan pada pelaksanaan kurikulum 2013. 
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Perkembangan yang kurang dikuasai adalah pada persiapan administrasinya. 

Lain halnya dengan guru yang baru diangkat atau yang mempunyai masa 

kerja kurang dari dua puluh tahun, mereka dapat mengikuti perubahan yang 

terjadi pada kurikulum 2013.  

B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini, “Bagaimana manajemen pembelajaran 

tematik terpadu di SD Negeri 1 Karangasem Wirosari Grobogan?”. Fokus 

penelitian ini dibagi menjadi tiga subfokus sebagai berikut. 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 

Karangasem Wirosari Grobogan? 

b. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 

Karangasem Wirosari Grobogan? 

c. Bagaimana evaluasi pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem 

Wirosari Grobogan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini, ada tiga. 

a. Perencanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem 

Wirosari Grobogan. 

b. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem 

Wirosari Grobogan. 

c. Evaluasi pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem Wirosari 

Grobogan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini, dapat  

diuraikan seperti di bawah ini. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis bagi 

pengembangan ilmu pendidikan, khusususnya manajemen pembelajaran 

tematik terpadu pada jenjang Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Sebagai acuan bagi guru untuk merancang model pembelajaran 

tematik terpadu. 

2) Meningkatkan kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran.  

b. Bagi Kepala Sekolah 

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam 

membantu  peningkatan prosionalisme guru  dalam pengelolaan 

pembelajaran tematik terpadu. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian yang serupa dengan 

penelitian ini. 

 


