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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pancasila dan UUD 1945 merupakan sumber dasar Pendidikan Nasional 

dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, harkat dan martabat. Menurut 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, 

pendidikan nasional harus dapat menjadi wahana yang berfungsi secara optimal 

dalam proses pembangunan generasi penerus bangsa yang cerdas serta berkarakter 

yang dapat membawa bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan antar 

bangsa yang semakin ketat serta tantangan kehidupan sepanjang zaman.  

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam menghadapi terus 

berkembangnya arus globalisasi. Berbicara mengenai pendidikan tidak dapat 

dipisahkan dari kurikulum yang merupakan salah satu unsur utama sumber acuan 

pendidikan yang dapat memberikan bukti secara signifikan untuk mewujudkan 

potensi peserta didik. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 pasal 

1 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, 

serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pendapat senada juga diungkapkan 

oleh Alexander dan Saylor (1974) dalam Dimyati (2009:266) kurikulum 

merupakan satu rancangan untuk menyediakan seperangkat kesempatan belajar 

agar mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat dua dimensi 

kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan dalam penyelenggaraan 
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pembelajaran untuk suatu tujuan, sehingga seorang guru sebagai tenaga pendidik 

wajib memfasilitasi semua aktifitas belajar peserta didik secara maksimal.    

 Sebagai upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan dan karakter bangsa, 

pemerintah Indonesia yang merupakan subjek dalam usaha mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan berkarakter melakukan berbagai perubahan. Perubahan 

yang dilakukan antara lain melalui pengembangan kurikulum baru dalam dunia 

kependidikan. Kurikulum harus menjadi wahana yang efektif untuk mewujudkan 

kondisi yang idealisasi dengan kondisi terkini.  

 Menurut Syaifuddin dalam Husamah (2013:7) minimal ada lima 

rasionalisasi pengembangan kurikulum 2013 yaitu tantangan eksternal dan 

internal, pola pikir pengembangan kurikulum 2013, pendalaman dan perluasan 

materi, penguatan proses dan penyesuaian beban. 

 Lima tantangan eksternal penting yaitu tantangan masa depan, persepsi 

masyarakat, kompetensi masa depan, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, 

dan fenomena negatif yang mengemuka. Persepsi masyarakat yang berkembang 

adalah pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, beban siswa 

yang terlalu berat dan kurang bermuatan karakter. Pengembangan kurikulum 2013 

mengintegrasikan tiga komponen penting yaitu ASK (attitude, skill, and 

knowledge), mengurangi beban siswa yang terlalu berat dengan mengintegrasikan 

mata pelajaran dalam tema (khusus untuk SD/MI), serta menitikberatkan pada 

pengembangan karakter siswa dalam kompetensi lulusannya (Husamah, 2013:8). 

Kurikulum 2013 menggunakan model pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah dasar berbasis tematik terintegrasi. Menurut Sutirjo dan Sri Istuti Mamik 

dalam Mulyoto (2013:118) pembelajaran tematik terintegrasi adalah pembelajaran 

yang mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema 

pembahasan. Berdasarkan pengertian di atas telah mencerminkan karakteristik 

peserta didik kelas dua yang berada dalam rentangan usia dini yang masih 

memandang segala sesuatu dalam satu kesatuan yang utuh (holistik) sehingga 

pembelajarannya masih tergantung pada objek-objek kongkrit dan pengalaman 

yang dialaminya. Dengan demikian melalui pembelajaran tematik terintegrasi 

maka peserta didik mempunyai pengalaman bermakna karena dapat memahami 
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konsep-konsep baru yang mereka dapatkan dari pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep-konsep lain yang mereka miliki.  

 Sedangkan tantangan internal, PP 19/2005 mengamanatkan bahwa 

pengembangan pendidikan mengacu pada delapan Standar Nasioanal Pendidikan 

yang meliputi standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi 

kelulusan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana 

serta standar pendidik dan tenaga kependidikan. Empat standar yang pertama 

merupakan komponen kurikulum yang dikaji pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia (Husamah, 2013:8).   

Operasionalisasi standar kompetensi lulusan dicerminkan dalam 

kompetensi inti dan diturunkan dalam kompetensi dasar yang memuat berbagai 

kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi inti merupakan 

kompetensi yang mengikat berbagai kompetensi dasar ke dalam aspek sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu 

jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Sedangkan kompetensi dasar 

merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas (Kemendikbud, 

2013). Akibat dari pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar, maka guru 

sebagai praktisi pendidikan berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam 

pemahaman peserta didik serta pencapaian kompetensi inti melalui pembelajaran 

kompetensi dasar yang diorganisasikan dalam pembelajaran tematik integrasi 

dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal. Pembelajaran tematik terintegrasi 

menempatkan peran peserta didik baik sebagai objek juga sebagai subjek 

pendidikan.    

Pendidikan adalah proses di mana seseorang mengembangkan 

kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat, 

di mana dia hidup (Sudharto, dkk, 2009:5). Uraian di atas menegaskan, melalui 

penerapan pendidikan diharapkan peserta didik sebagai generasi muda mampu 

mengembangkan berbagai sikap positif, sehingga mampu berkomunikasi dengan 

orang lain, tanggung jawab serta mampu bekerja sama dengan orang lain karena 

pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu 
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sama lain. Dengan demikian dapat dijadikan bekal untuk bertahan hidup dalam 

kehidupan real yang terus berkembang dan kompetitif sebagai wujud dari hasil 

belajar.  

Hasil belajar dalam kurikulum tematik terintegrasi disesuaikan dengan 

minat dan kebutuhan peserta didik melalui penerapan pembelajaran demokratis. 

Dengan kata lain, sesuatu yang diperoleh para peserta didik dari kegiatan belajar 

adalah sesuatu yang memang sangat berguna bagi mereka, sangat dibutuhkan, 

sangat digemari, serta sangat mempengaruhi perkembangan intelektual dan 

kehidupan mereka (Hajar, 2013:50).  

Pembelajaran yang demokratis adalah pembelajaran yang didalamnya 

terdapat interaksi antara guru dan siswa (Mulyoto, 2013:2). Yakni peserta didik 

tidak hanya dituntut menguasai materi tetapi juga bebas berpendapat, dimana 

peran guru yaitu mendorong dan menerima semua gagasan dari peserta didik dan 

menghargainya serta memberi respon positif sehingga akan menimbulkan 

kebiasaan berfikir aktif. 

Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang 

dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 67 ayat 3 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan membangun 

landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan 

berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, sehat, mandiri, 

dan percaya diri, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Para 

pendidik sebagai moderator dalam aktivitas pembelajaran memiliki tugas dan 

tanggung jawab penuh dalam menjalankan amanat pendidikan. Sehubungan 

dengan itu perlu adanya penguasaan berbagai kompetensi yang wajib dimiliki 

oleh para pendidik yang nantinya akan ditransformasikan kepada peserta didik.   

Pengembangan kurikulum 2013 menekankan pada berbagai kompetensi 

guru yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Dari 

kompetensi-kompetensi tersebut di atas maka guru dituntut mampu menjadi 

tenaga pendidik yang kreatif dalam menyusun bahan ajar yang inovatif. 
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Berdasarkan observasi dan wawancara guru di Sekolah Dasar menunjukan 

bahwa adanya keterbatasan bahan ajar dan dalam kenyataan di lapangan masih 

banyak guru yang belum bisa mengembangkan bahkan menyusun bahan ajar yang 

sesuai dengan kondisi peserta didik. Hasil observasi juga menunjukkan kurangnya 

wawasan siswa mengenai lingkungan sekitar juga membuat kendala dalam proses 

KBM terutama yang berkaitan dengan produk-produk kearifaan lokal seperti 

makanan asal dan tradisi yang berkembang asal daerahnya. Paradigma dan 

persepsi umum yang melekat di kalangan para pendidik adalah membuat bahan 

ajar merupakan pekerjaan yang sulit dan membuat stres (Prastowo, 2013:14). Para 

pendidik masih kurang mengembangkan kreativitas mereka untuk merencanakan, 

menyiapkan dan membuat bahan ajar secara matang yang dapat menarik perhatian 

peserta didik serta menjadikan peserta didik merasa tertantang. Para pendidik pada 

umumnya hanya menyediakan bahan ajar yang monoton, menggunakan bahan 

ajar yang telah tersedia tanpa harus bersusah payah membuatnya.     

 Dalam rangka mengimplementasikan kurikulum 2013, bahan ajar tematik 

terintegrasi yang tepat dengan dilengkapi penanaman nilai-nilai karakter yang 

berkualitas, harus terealisasikan jika menginginkan keberhasilan bangsa. 

 Berdasarkan kenyataan dan tuntutan di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

TEMATIK INTEGRATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL MATERI IPA 

TEMA 3: MAKANAN SEHAT PADA SISWA KELAS 5 SEKOLAH DASAR”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa 

masalah yang dijadikan bahan penelitian. 

1. Guru dituntut mampu menjadi tenaga pendidik yang kreatif dalam menyusun 

bahan ajar yang inovatif 

2. Para guru masih kurang mengembangkan kreativitas mereka untuk 

merencanakan, menyiapkan dan membuat bahan ajar secara matang yang dapat 

menarik perhatian peserta didik serta menjadikan peserta didik merasa 

tertantang 
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3. Para guru pada umumnya hanya menyediakan bahan ajar yang monoton, 

menggunakan bahan ajar yang telah tersedia tanpa harus bersusah payah 

membuatnya 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Penelitian 

dan Pengembangan (Research and Development/R&D). Objek Penelitian adalah 

pengembagan bahan ajar tematik Integratif berbasis kearifan lokal materi IPA 

tema 3: makanan sehat pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Subjek penelitian adalah 

siswa dan guru kelas V sekolah dasar. 

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian 

masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan 

yang dimiliki peneliti baik dalam hal kemampuan, dana, waktu, dan tenaga maka 

penelitian ini hanya membatasi pengembangan bahan ajar tematik integratif 

berbasis kearifan lokal materi IPA tema 3: makanan sehat pada siswa kelas 5 

sekolah dasar (produk kearifan lokal). 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas 

peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apa sajakah masukan guru untuk pengembangan bahan ajar tematik integratif 

berbasis kearifan lokal materi IPA tema 3: makanan sehat pada siswa kelas 5 

sekolah dasar? 

2. Bagaimana penyusunan bahan ajar tematik integratif berbasis kearifan lokal 

materi IPA tema 3: makanan sehat pada siswa kelas 5 sekolah dasar? 

3. Bagaimana efektifitas penyusunan bahan ajar tematik integratif berbasis 

kearifan lokal materi IPA tema 3: makanan sehat pada siswa kelas 5 sekolah 

dasar? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis masukan guru untuk mengembangkan bahan ajar tematik 

integratif berbasis kearifan lokal materi IPA tema 3: makanan sehat pada 

siswa kelas 5 sekolah dasar. 

2. Mengetahui bagaimana menyusun bahan ajar tematik integratif berbasis 

kearifan lokal materi IPA tema 3: makanan sehat pada siswa kelas 5 sekolah 

dasar. 

3. Mengetahui efektifitas penyusunan bahan ajar tematik integratif berbasis 

kearifan lokal materi IPA tema 3: makanan sehat pada siswa kelas 5 sekolah 

dasar. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca 

khususnya bagi guru sebagai tenaga pendidik baik bersifat teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan kreativitas para pendidik dapat terus dikembangkan 

untuk menyusun bahan ajar sendiri dan menyadari pentingnya bahan ajar dalam 

proses pembelajaran.   

2. Manfaat praktis  

a. Manfaat bagi siswa 

1) Memudahkan siswa dalam melihat gagasan baru yang saling terkait 

2) Pemahaman siswa lebih mendalam 

3) Siswa menjadi lebih aktif, kreatif dan kritis 

4) Siswa lebih termotivasi untuk belajar  

5) Terbentuknya nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik 

b. Manfaat bagi guru 

1) Memotivasi para pendidik agar memiliki keterampilan mengembangkan 

dan menciptakan bahan ajar inovatif berkarakter yang disesuaikan dengan 
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lingkungan peserta didik sebagaimana yang diterangkan dalam kurikulum 

2013. 

2) Para pendidik menemukan pandangan baru tentang model pelaksanaan 

pembelajaran yang akan diterapkan dalam jenjang pendidikan dasar mulai 

dari kelas I-VI.   

3) Membantu para pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

disekolah.  

c. Manfaat bagi Sekolah  

1) Memberikan bantuan bagi para para pendidik di sekolah dasar  sebagai 

dasar pertimbangan dan acuan dalam pembuatan bahan ajar baru  

2) Memberikan bantuan bagi para pendidik di sekolah dasar dalam 

pelaksanaan pengembangan pendidikan nilai di sekolah 

 

1.7 Spesipikasi Produk 

Penelitian ini akan menghasilkan produk berupa bahan ajar pendamping 

tematik terintegrasi yang dapat digunakan siswa dan guru sebagai bahan 

pembelajaran, yaitu dengan spesifikasi produk sebagai berikut: 

1. Wujud fisik produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah berupa 

modul bahan ajar pendamping tematik terintegrasi 

2. Materi yang disampaikan dalam bahan ajar dilengkapi dengan materi berbasis 

kearifan lokal, gambar yang jelas dan lebih menarik 

3. Bentuk fisik bahan ajar dalam penelitian ini berupa modul media cetak dibuat 

dengan menggunakan variasi tata letak, pilihan warna, variasi huruf yang 

sesuai dengan kebutuhan sehingga nyaman untuk dibaca dan menarik untuk 

dipelajari. Deskripsi bentuk fisik bahan ajar menggunakan kertas ukuran A4, 

menggunakan jenis huruf arial ukuran 14 untuk jenis buku. Tata letak teks 

gambar dan motif dibuat beragam, gambar lebih menarik. Hal ini dilakukan 

dalam rangka memberikan tekanan sebagai poin kelayakan. 

4. Isi modul bahan ajar mencakup kegiatan ayo membaca, ayo mengamati, ayo 

menyimak, ayo berlatih, ayo renungkan, ayo berkreasi, ayo berdiskusi, ayo 

mencoba, ayo bermain peran, dan kegiatan bersama orangtua. 


