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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan aspek dasar yang menjadi ujung tombak majunya 

suatu bangsa. Semakin berkembang pendidikan dalam sebuah negara maka 

sumber daya manusia yang dihasilkan pun akan semakin baik. Dalam hal ini 

pendidikan berperan penting dalam menyadarkan masyarakat guna 

mempersiapkan perubahan sosial (Waseso 2017 : 175). Di negara – negara 

berkembang, pendidikan merupakan hal penting yang selalu di perbaharui 

agar sesuai dengan kehidupan masyarakat yang ada di negara tersebut 

(Sugiantomas and Mahpudin n.d. :1). 

 Di Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang selalu 

memperbaharui sistem pendidikannya dengan melakukan pembaharuan dan 

penyempurnaan kurikulum agar sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. 

Pembaharuan dan penyempurnaan kurikulum ini dilakukan tidak lain agar 

mutu  pendidikan yang ada dapat meningkat dan dapat membantu bangsa ini 

bersaing pada era global yang semakin kompetitif (Hidayah, Putrayasa, and 

Nengah 2016 : 2). Dalam jurnalnya Siti Utami mengatakan bahwa 

pelaksanaan kurikulum di Indonesia sampai saat ini dirasakan belum sesuai 

dengan pribadi masyarakat Indonesia (Astuti 2017 :1). Ketidaksesuaian 

pelaksanaan kurikulum di Indonesia, banyak yayasan yang akhirnya membuat 

sekolah – sekolah alternatife. Dalam (Sayekti, Sari, Primasti, & Sasarilia, 

2018 : 3) Sekolah sebagai agen pendidikan diharapkan dapat menerapkan 

manajemen sekolah yang ramah terhadap siswanya dengan cara 

menyesuaikan sekolah dengan karakteristik siswanya. Salah satu sekolah 

yang dibuat sesuai dengan karakteristik anak yaitu sekolah alam. Adanya 

sekolah dengan model seperti ini diharapkan dapat mendukung pekembangan 

sistem pendidikan yang ada di Indonesia.  

Sekolah alam merupakan salah satu bentuk sistem pendidikan yang 

diharapkan, dapat merubah keadaan pendidikan di Indonesia. Sekolah alam 
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juga dapat di jadikan alternatife sekolah yang bisa membawa anak menjadi 

lebih kreatif, inovatif, serta dapat mengarahkan anak pada hal – hal yang 

positif (Achmad 2010 : 17). Menurut Collingwood dan Thornbury, The 

primary goal is to provide children with regular and repeated access to a 

natural space, with a largely emergent, student-led and play-based 

curriculum. Yang intinya tujuan diadakannya sekolah alam agar peserta didik 

dapat belajar di ruang alami (Collingwood & Thombury, 2017 : 6).  Hal ini 

dikarenakan pembelajaran yang dilakukan sekolah alam dilakukan di luar 

ruangan yang akan mendekatkan peserta didik pada kondisi alam yang asri, 

alami dan murni (Sari 2011 : 4). 

Pembelajaran sendiri merupakan kegiatan untuk mewujudkan kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik (Winiari, Meter, 

& Negara, 2015 :2). Didalam proses pembelajaran seorang guru 

membutuhkan media pembelajaran, bahan ajar, serta sumber belajar guna 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. 

Menurut (Astuti 2017 :4), pembelajaran yang dilakukan di sekolah alam akan 

menekankan pembelajaran dengan media, sumber belaja, serta bahan ajar 

yang ada di alam. Dengan kata lain seluruh keperluan guru dalam mengajar 

akan bergantung ke alam. Hal ini dikarenakan peserta didik agar 

mendapatkan langsung makna yang ada dalam pembelajaran. 

Pada Maret 2020 kasus awal Covid 19 muncul di Indonesia. Dampak 

yang terjadi dari pendemi ini sangat berpengaruh dalam beberapa sektor 

kehidupan manusia, khususnya pendidikan (unicef, 2020). Berdasarkan 

permasalahan ini menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan 

kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid 19. Dalam hal ini 

pendidikan akan dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/ jarak 

jauh. Pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakna menurntut peserta didik agar 

belajar secara mandiri dengan memanfaatkan kemajauan teknologi yang ada. 

namun hal ini disara kurang sesuai dengan peserta didik sekolah dasar. Dalam 
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(Imtikhani, Arrazi, & Amjad, 2020: 2) menjelaskan apabila peserta didik 

sekolah dasar masih membutuhkan pendampingan intensif dari pengajar 

terutama dalam mencerna materi – materi pelajaran.Berdasarkan 

permasalahan yang terjadi dibutuhkan metode yang efektif digunakan pada 

masa pandemi yaitu blanded learning. Dimana metode ini dapat 

mengkombinasi kan pembalajaran secara daring maupun luring. Hal ini dirasa 

telah sesuain dengan konsep dasar sekolah alam dimana dengan adanya 

metode ini peserta didik tetap dapat belajar melalui daring maupun luring.  

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru yang ada di SDIT Alam 

Nurul Islam Dua, didapatkan apabila SD ini menggunakan kurikulum 

modifikasi yaitu kurikulm 2013 dan kuikulum JSIT (jaringan sekolah islam 

terpadu). Selain itu sekolah ini juga melakukan pembelajaran daring dan 

pembelajaran tatap muka terbatas. Dimana pembelajarn tatap muka terbatas 

yang dilakukan ini tidak dilakukan di sekolah melainkan dirumah – rumah 

peserta didik. Maka dengan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pembelajaran blanded learning di masa pandemi terhadap kurikulum sekolah 

alam di SDIT Alam Nurul Islam Dua. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penulisan penelitian ini adalah menganalisis pembelajaran blanded 

learning di masa pandemi terhadap kurikulum sekolah alam di SDIT Alam 

Nurul Islam Dua. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang ditemui yaitu 

adanya dua pembelajaran yang dilakukan guru yaitu pembelajaran daring dan 

tatap muka terbatas. Serta adanya modifikasi kurikulum yang dilakukan 

sekolah. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran blanded learning yang dilakukan di 

SDIT Alam Nurul Islam Dua selama adanya pandemic covid -19 

2. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dari 

pelaksanaan blanded learning di SDIT Alam Nurul Islam Dua.   
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran blanded learning yang 

dilakukan di SDIT Alam Nurul Islam Dua selama adanya pandemic 

covid -19 

2. Untuk mengetagui solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala 

dari pelaksanaan blanded learning di SDIT Alam Nurul Islam Dua  

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Dapat menambah referensi terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

metode blanded learning di sekolah alam.  

2. Secara Praktis 

Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode blanded 

learning  di sekolah alam   


