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ABSTRAK 

ANALISIS PROSES PEMBELAJARAN TEMATIK 

BERMUATAN SAINS DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER 

PADA KURIKULUM 2013 PESERTA DIDIK KELAS VC DI 

MIMA 4 SUKABUMI BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

Tiya Nur Hafifah 

Penelitian ini bermula dari proses pembelajaran tematik yang 

dilakukan secara daring pada saat ini sehingga berdampak pada 

pembelajaran siswa. Pembelajaran tematik memiliki tujuan untuk 

menciptakan karakteristik peserta didik. Perlunya menerapkan nilai-

nilai karakter kepada peserta didik guna menjadi manusia yang lebih 

baik lagi. Dalam pembelajaran tematik semua karakter dibentuk agar 

dapat mencapai hasil belajar serta sikap yang baik bagi dirinya 

maupun orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

nilai-nilai karakter, menerapkan pendidikan karakter, maupun 

hambatan dalam menerapkan pendidikan karakter pada pembelajaran 

tematik di kelas V MIMA 4 Sukabumi Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis deskriptif. Subjek penelitian ini adalah guru kelas VC dan 

peserta didik kelas VC. Penelitian ini dilaksanakan di MIMA 4 

Sukabumi Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data 

analisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan 

keabsahab data dengan triangulasi teknik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan 

karakter terdiri atas perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan 

pembelajaran menggunakan RPP dan Silabus. Dalam hal penerapan 

guru menerapkannya melalui kegiatan pembelajaran dan metode 

pembelajaran, pendekatan santifik, dan menciptakan suasana belajar 

yang kondusif. Dalam pembelajaran tematik guru mengembangkan 

dan menanamkan sembilan nilai karakter yang dikembangkan oleh 

kemendiknas. Hambatan yang dihadapi guru dalam proses 

pembelajaran sains dalam pembentukan karakter adalah kemampuan 

siswa yang tidak bisa terevaluasi dengan baik dikarenakan 

pengawasan guru terhadap siswa tidak maksimal. Sehingga guru sulit 

memberikan nilai kepada siswa yang sesuai dengan kemampuan nya. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran Tematik, Pendidikan Karakter, Sekolah 

Dasar 

 



 

 
 

iii 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE THEMATIC LEARNING PROCESS 

WITH SCIENCE IN CHARACTER FORMING IN 2013 CLASS 

VC STUDENTS AT MIMA 4 SUKABUMI BANDAR LAMPUNG 

BY 

Tiya Nur Hafifah 

This research stems from the thematic learning process that is 

carried out online at this time so that it has an impact on student 

learning. Thematic learning has a goal to create the characteristics of 

students. The need to apply character values to students in order to 

become better human beings. In thematic learning, all characters are 

formed in order to achieve learning outcomes and good attitudes for 

themselves and others. This study aims to describe character values, 

apply character education, and obstacles in implementing character 

education in thematic learning in class V MIMA 4 Sukabumi Bandar 

Lampung. 

This study uses a qualitative approach with a descriptive type. 

The subjects of this study were VC class teachers and VC class 

students. This research was conducted at MIMA 4 Sukabumi Bandar 

Lampung. Data collection techniques used are observation, interviews, 

and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman 

model, namely data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions. The technique of checking the validity of the data is by 

technical triangulation. 

The results showed that the implementation of character 

education consisted of planning and implementation. Learning 

planning using lesson plans and syllabus. In terms of application, the 

teacher applies it through learning activities and learning methods, a 

scientific approach, and creating a conducive learning atmosphere. In 

thematic learning the teacher develops and instills nine character 

values developed by the Ministry of National Education. The 

obstacles faced by teachers in the process of learning science in 

character building are students' abilities that cannot be evaluated 

properly because teacher supervision of students is not optimal. So it 

is difficult for teachers to give grades to students according to their 

abilities. 

  

Keywords : Thematic Learning, Character Education, Elementary 

School 

  

 



 

 
 

iv 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

 Nama   : Tiya Nur Hafifah 

 NPM  : 1711100224 

 Jurusan  : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Proses 

Pembelajaran Tematik Bermuatan Sains Dalam Pembentukan 

Karakter Pada Kurikulum 2013 Peserta Didik Kelas VC di MIMA 4 

Sukabumi Bandar Lampung” adalah benar-benar merupakan hasil 

karya penulis sendiri, bukan duplikat dari karya orang lain kecuali 

bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar 

pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam 

karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. 

Demkian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 

 

Bandar Lampung,  2021 

Penulis,    

  

 

 

 

 

Tiya Nur Hafifah 

NPM. 1711100224 







 

 
 

vii 

 

MOTTO 

 

                  

                  

                 

        

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah 

kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. 

(Q.S. Al Mujadilah [58:11]) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 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.
1
 Pendidikan 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.
2
  

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dengan melalui proses pembelajaran di sekolah. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa perubahan kurikulum selalu mengarah pada 

perbaikan sistem pendidikan. Perlu diingat bahwa hal yang paling 

mendasar dalam perubahan kurikulum adalah agar kurikulum yang 

akan diterapkan dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah 

tanpa bisa dicegah. Selain itu, agar mempersiapkan peserta didik 

sehingga dapat bersaing dimasa kini dan depan dengan segala 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini penting 

dipertimbangkan mengingat kurikulum sebagai sesuatu yang 

dipedomani oleh pendidik dalam menjalan proses pendidikan, maka 

pengembangannya tentu perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik, tuntutan dan perubahan zaman. 

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk menolong orang 

dalam menyelesaikan berbagai masalahnya. Ketika manusia masih 

menghadapi masalah maka disitulah manusia masih menjalani 

pendidikan. Karena itu manusia hidup memerlukan adanya pendidikan 

untuk menuntut ilmu ataupun belajar. 

Allah SWT  berfirman dalam surat al-alaq ayat 1-5 :  

 

                                                           
1Hasbullah, Dasar- Dasar Ilmu Pendidikan, (Depok: PT Rajagrafindo 

Persada, 2017) Hlm 3-4  
2Ibid, hlm 9  
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Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.(Q.S. Al-Alaq 

[96:1-5]) 
 

Selain ayat AlQuran terdapat juga beberapa hadist yang 

mmerintahkan hambanya untuk membaca, salah satunya hadist dari 

Anas r.a yang artinya : 

Artinya: “Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah saw berdabda: 

menuntut ilmu  

 

itu wajib atas setiap orang Islam, karena sesungguhnya 

semua (mahluk) sampai binatang-binatang yang ada di laut 

memohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu” (H.R 

Ibnu Abdurrahman).  

 

Ayat dan hadits di atas memerintahkan kepada hambanya 

membaca untuk memperoleh pengetahuan. Sebagaimana mestinya 

yang ditetapkan oleh sistem pendidikan di Indonesia yang menentukan 

bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan untuk 

mengikuti pendidikan agar memperoleh pendidikan.  

Menurut pandangan islam menuntut ilmu wajib hukumnya 

bagi setiap muslim. Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang 

yang berilmu dan beriman. Menuntut ilmu di dalamnya terdapat 

kegiatan proses pembelajaran. Dengan adanya pendidikan dapat 

mengubah seseorang menjadi mengerti, paham dan lebih kritis dalam 

berpikir. Pendidikan dapat berlangsung secara formal maupun 

nonformal di samping secara formal seperti di sekolah, madrasah dan 

institusi- institusi lainnya, pendidikan akan diperoleh langsung dari 

lingkungan sekitar tempat kita berada. 
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Kehadiran Corona Virus Diseas (Covid-19) pada akhir tahun 

2019 telah mengubah banyak tata kehidupan manusia, termasuk 

dibidang pendidikan. Untuk mengakonodir perubahan tersebut, 

Kementrian Agama mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya 

Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 

tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah. Dalam 

keputusan tersebut, pembelajaran di masa darurat harus tetap 

dilaksanakan tetapi tidak sama dengan pembelajaran dimasa normal. 

Berdasarkan keputusan tersebut, pembelajaran dapat dilaksanakan di 

madrasah maupun di luar madrasah, dengan tatap muka, tatap muka 

terbatas, dan jarak jauh. Untuk melaksanakan semua itu, banyak 

kendala yang dialami oleh madarasah, seperti jaringan internet, 

keterbatasan kuota, keterbatasan perangkat pendukung pembelajaran, 

dan lain-lain. Bukan itu saja, sejumlah penelitin juga menunjukkan 

rendahnya ketercapaian target kurikulum dan efektivitas pembelajaran 

daring (online). Oleh karena itu, madrasah memiliki berbagai macam 

cara dan kebijakan untuk menyelangarakan pembelajaran dimasa 

darurat.
3
  

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional, salah satunya dengan melakukan penyempurnaan 

kurikulum. Saat ini, dunia pendidikan Indonesia ramai 

diperbincangkan mengenai penerapan kurikulum darurat. Berbagai 

kebijakan perubahan kurikulum tersebut didasarkan pada hasil 

analisis, evaluasi, prediksi dan berbagai tantangan yang dihadapi baik 

internal maupun eksternal yang terus berubah. Oleh sebab itu prinsip 

dasar dalam kebijakan kurikulum adalah change and continuity yaitu 

perubahan yang dilakukan secara terus menerus.
4
  

Pada saat ini beberapa sekolah telah menerapkan Kurikulum 

Sekolah Penggerak (KSP). Sekolah Penggerak merupakan sekolah 

yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik 

dengan mewujudkan Profil Belajar Pancasila yang mencakup 

                                                           
3Umi Muzayabah, A.M. Wibowo, Siti Muawanah. Kurikulum Darurat di 

Tengah Covid-19. (Jurnal Peneliti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balai 

Penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang). Hlm 1. Diakses pada 12 desember 

2021  
4Machali, I. Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong 

Indonesia Emas Tahun 2045. (Jurnal Pendidikan Islam Vol 3 No1) hlm 72. Diakses 

tanggal 25 Juni 2021 
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kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul 

(kepala sekolah dan guru). Pada 1 februari 2021 lalu, menteri 

pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nadiem makarim 

meluncurkan kurikulum sekolah penggerak, kurikulum tersebut adalah 

program merdeka belajar yang mulai dipakai pada tahun ajaran 

2021/2022 pada 2.500 sekolah yang tersebar di 34 provinsi dan 111 

kabupaten/kota. Dalam implementasinya, kurikulum sekolah 

penggerak banyak menuai kritik bahkan sampai kalangan guru besar 

pemerhati pendidikan. Guru-guru yang ikut didalam pelatihan 

kurikulum sekolah pun melontarkan berbagai keluhan terutama dalam 

hal waktu pelatihannya yang sangat tidak memadai. Bahkan 

kurikulum sekolah penggerak menurut Perhimpunan Pendidikan dan 

guru (P2G) memiliki masa depan yang tidak efektif, berkaca pada 

keadaan yang masih pandemi dan juga untuk diterapkan pada kondisi 

belajar jarak jauh dipastikan akan mengalami banyak kendala.
5
  

Namun ada juga beberapa sekolah yang belum mampu 

menerapkannya. Sehingga masih menggunakan kurikulum 2013. 

Pebedaan kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum 2013 ialah 

pada mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi IPAS (Ilmu 

Pengetahuan Alam dan Sosial) sebagai fondasi sebelum anak belajar 

IPA dan IPS terpisah dijenjang SMP.  

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terintegrasi yang 

memungkinkan peserta didik baik secara individu mampu menggali 

dan menemukan konsep dan prinsip-prinsip secara bermakna dan 

otentik, melalui pertimbangan itu maka berbagai pandangan dan 

pendapat tentang pembelajaran terintegrasi, tapi semuanya 

menekankan pada menyampaikan pelajaran yang bermakna dengan 

melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran.
6
 Dalam 

kurikulum 2013 pembelajaran yang digunakan yaitu dengan 

                                                           
5 Sucik Rahayu, Dwi Vianita Rossari, Susana Aditiya Wangsanata, Nuriana 

Eka Saputri, Nuriani Dwi Saputri, Hambatan Guru Sekolah Dasar Dalam 

Melaksanakan Kurikulum Sekolah Penggerak Dari Sisi Manajemen Waktu dan Ruang 

Di Era Pandemi Covid-19, (Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 5 Nomor 3 Tahun 

2021). Hlm 5761. Dikses Tanggal 17 Desember 2021 
6Muhammad Hasyim, Implementasi Metode Problemsolvingkurikulum 2013 

Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Smp Negeri Se-Kota Salatiga, (Jurnal 

Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim: Volume 7, No. 2, Desember 

2019) Hlm 200. Diakses Tanggal 25 Juni 2021 
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menggunakan pembelajaran tematik, dimana merupakan gabungan 

dari beberapa mata pelajaran yang digabung dalam satu tema dan 

saling berkaitan antara satu mata pelajaran dengan yang lainya. 

Kebijakan kurikulum 2013 akan mampu memerankan fungsi 

penyesuaian (the adjusted or adaptive function), yaitu kurikulum yang 

mampu mengarahkan peserta didiknya mampu menyesuaikan dirinya 

dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial 

yang terus berubah. Kurikulum 2013 mengintegrasikan tiga ranah 

kompetensi yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dalam 

implementasinya terangkum dalam Kompetensi Inti 1 (KI-1) berupa 

sikap spiritual, Kompetensi Inti 2 (KI-2) berupasikap sosial, 

Kompetensi Inti 3 (KI-3) berupa pengetahuan, dan Kompetensi Inti 4 

(KI-4) berupa ketrampilan.
7
 

Kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mempersiapkan 

manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi 

dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara dan peradaban dunia.
8
 Dalam hal ini, kurikulum 2013 

difokuskan dengan adanya pembentukan karakter peserta didik berupa 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap peserta didik sebagai bentuk 

pemahaman dari konsep yang dipelajarinya secara menyeluruh. 

Pada kurikulum 2013 telah menerapkan model pembelajaran 

tematik. Pembelajaran Tematik merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu 

kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Pembelajaran 

tematik juga diartikan sebagai salah satu model pembelajaran terpadu 

(integrated learning) pada jenjang taman kanak-kanak (TK/RA) atau 

sekolah dasar (SD/MI) untuk kelas awal (yaitu kelas 1,2 dan 3) yang 

didasarkan pada tema-tema tertentu yang kontekstual dengan dunia 

anak.
9
  

                                                           
7Ibid, hlm 73 
8Julfahnur Dkk, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Sma  

(Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra, 

Universitas Muslim Indonesia). Hlm 2. Diakses pada 25 Juni 2021 
9
Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu,  (Kencana : 

2019), hlm 1   
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Pada kurikulum 2013, KD mata pelajaran IPA sudah 

memadukan konsep dari aspek fisika, biologi,dan kimia. Tetapi tidak 

semua aspek dipadukan karena pada suatu topik IPA tidak dipadukan. 

Dari sejumlah model pembelajaran yang dikemukakan terdapat 

beberapa model yang potensial untk diterapkan dalam pembelajaran 

IPA terpadu, yaitu connected, webbed, shared, dan itegrayed. Empat 

model pembelajaran tersebut dipilih karena konsep-konsep dalam KD 

IPA memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga memerlukan 

model yang sesuai agar memberikan hasil keterpaduan yang optimal. 

Pembelajaran IPA Terpadu pula melibatkan tiga kegiatan utama yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

 

Tabel 1.1 

Data Awal Pembelajaran Tematik 

No. Indikator Sub Indikator Pelaksanaan 

1. Pengembangan 

kurikulum. 

1. Menyusun silabus 

yang sesuai dengan 

kurikulum. 

2. Merancang 

pembelajaran yang 

sesuai dengan 

silabus. 

3. Mengikuti urutan 

materi pembelajaran 

4. Memilih materi 

pembelajaran yang 

sesuai. 

Pada tahap ini 

pendidik pun 

sudah menguasai 

dan  

melaksanakannya 

dengan sangat 

baik, pendidik 

selalu menyusun 

silabus sesuai 

dengan 

kurikulum,, 

membuat RPP 

sesuai dengan 

silabus dan 

seterusnya. 

2. Kegiatan 

pembelajaran 

yang 

mendidik. 

1. Melaksanakan 

pembelajaran sesuai 

dengan RPP. 

2. Melaksanakan 

pembelajaran untuk 

membantu proses 

belajar peserta 

didik. 

3. Mengomunikasikan 

informasi baru 

Pada tahap ini 

pendidik di 

MIMA 4 

Sukabumi Bandar 

Lampung sudah 

menguasai dan 

melaksanakanya 

dengan baik, 

seperti halnya 

melaksanakan 
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sesuai dengan usia 

peserta didik. 

4. Penyikapi kesalahan 

peserta didik 

sebagai tahap proses 

belajar. 

5. Melaksanakan 

proses pembelajaran 

sesuai kurikulum. 

6. Melaksanakan 

proses pembelajaran 

secara bervariasi. 

7. Mengelola kelas 

dengan efektif. 

8. Menyesuaikan 

rancangan 

pembelajaran 

dengan kondisi 

kelas. 

9. Memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

berinteraksi dengan 

peserta didik lain. 

10. Mengatur aktivitas 

pembelajaran secara 

sistematis. 

Menggunakan alat 

bantu mengajar. 

pembelajaran 

sesuai dengan 

RPP, 

menggunakan alat 

bantu mengajar,, 

dan lain-lain. 

3. Penilaian dan 

evaluasi. 

1. Menyusun alat 

penilaian yang 

sesuai. 

2. Melaksanakan 

penilaian dengan 

berbagai teknik. 

3. Menganalisis hasil 

penilaian untuk 

mengidentifikasi 

kompetensi dasar 

peserta didik. 

4. Memanfaatkan 

masukan dari peserta 

Pada tahap 

terakhir ini 

pendidik pun 

dapat 

melaksanakannya 

dengan baik. 
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didik untuk 

meningkatkan 

pembelajaran 

selanjutnya. 

5. Memanfaatkan hasil 

penilaian sebagai 

bahan penyususn 

rancangan 

pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

selanjutnya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

kepada pendidik yang berada disekolah di MIMA 4 Sukabumi Bandar 

Lampung. Peneliti  mendapatkan beberapa informasi dan data yang 

diperlukan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Wawancara 

dilakukan guna melihat proses pembelajaran tematik yang dilakukan 

pendidik pada muatan sains dalam membentuk karakter peserta didik 

dikelas. Pendidik sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik. Namun pendidik belum maksimal dalam menerapkannya. 

Seperti kurangnya metode pembelajaran yang lebih kreatif sehingga 

membantu pemahaman siswa. Pendidik mengatakan bahwa pada 

proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik agar peserta 

didik lebih aktif pada saat pembelajaran. Sulit bagi para guru untuk 

mengajar dengan cara menggabungkan beberapa mata pelajaran 

menjadi satu tema. Apalagi pada masa pandemi ini proses belajar 

mengajar dilakukan dengan cara daring. Komunikasi guru dengan 

siswa menjadi terhambat karena komunikasi langsung sangat 

dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, namun dalam masa 

pandemi siswa dituntut belajar dari rumah dengan bantuan alat 

teknologi seperti handphone untuk tetap melakukan proses belajar 

mengajar. Akan tetapi kendala tersebut masih bisa diatasi dengan baik 

dan dan kegiatan kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan 

meskipun tidak disekolah. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa proses 

pembelajaran tematik sudah berjalan dengan baik. Pada proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik agar peserta didik 

lebih aktif pada saat pembelajaran. Guru telah menerapkan kurikulum 
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2013 ditahun 2013. Namun guru masih banyak kesulitan untuk 

mengatasi peserta didik dengan menggunakan kurikulum yang masih 

baru, guru masih sulit memberikan penilaian sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan pada kurikulum 2013 tersebut. Dan pada masa 

pandemi saat ini, kemampuan siswa tidak bisa terevaluasi dengan baik 

dikarenakan pengawasan guru terhadap siswa tidak maksimal. 

Sehingga guru sulit memberikan nilai kepada siswa yang sesuai 

dengan kemampuan nya.  

Dalam Permendikbud No. 103 taun 2014 dinyatakan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik terdiri dari lima langkah 

yaitu, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau 

mengasosiasi, dan mengkomunkasikan. 

 

Tabel 1.2 

Jenis dan Indikator Pembelajaran IPA 

No  Jenis Indikator 

1. Mengamati  1. Guru memberikan 

penjeasan topik yang 

dipelajari 

2. Siswa mendidentifikasi 

topik pembelajaran 

3. Siswa membentuk 

kelompok belajar 

4. Guru memberikan tugas 

awal setiap kelompok 

2. Menanya  Guru mengajak siswa 

diskusi dan mengarahkan 

agar siswa dapat 

merumuskan pertanyaan 

atau permasalahan yang 

akan dipelajari 

3. Mengumpulkan 

Informasi 

1. Guru memberika lembar 

kegiatan 

2. Guru memberikan arahan 

keberhasilan kegiatan 

3. Siswa praktik menyiapkan 

alat dan bahan praktik 

4. Siswa melakukan praktik 

dan mencatat hasil  

4. Menalar  1. Siswa membaha hasil 
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praktik dalam kelompok 

2. Guru dapat melakukan 

intervies dalam diskusi 

3. Siswa menyusun laporan 

sementara 

5. Mengkomunikasikan  1. Siswa melakukan presentasi 

hasil kerja kelompok 

2. Siswa melakukan fasilitas 

guru menyimpulkan hasil 

kegiatan 

3. Guru memberukan 

penugasan kelompok 

dirumah 

 

Tidak tercapainya beberapa indikator pembelajaran IPA dengan 

menggunakan pendekatan saintifik siswa dapat dilihat melalui 

perolehan nilai dari pada peserta didik yang akan dijelaskan  pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 1.3 

Hasil Belajar Peserta Didik Pra-Penelitian Kelas VC di MIMA 4 

Sukabumi Bandar Lampung 

No KKM Kelas Nilai ≤ 75 Nilai ≥75 

1 

 
75 VC 15 12 

Jumlah 27 

Persentase 57,14% 42,86% 

Sumber: Dokumentasi Hasil Ulangan Harian MIMA 4 Sukabumi 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020-2021. 

 

Berdasarkan data hasil belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa 

nilai ulangan harian kelas VC ada 27 peserta didik, sebanyak 15 

peserta didik belum memenuhi KKM atau sebanyak 57,14% dan yang 

belum mencapai KKM sebanyak 12 peserta didik telah memenuhi 

KKM atau sebanyak 42, 86%. Sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai proses pembelajara sains dalam 

pembentukan karakter. Peneliti akan menganalisis seberapa banyak 

peningkatan yang terjadi kepada peserta didik pada nilai ulangan 

berikutnya, dibantu dengan data pra-penelitian hasil obervasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan, tentang proses 
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pembelajaran di kelas VC MIMA 4 Sukabumi Bandar Lampung 

dengan menganalisis proses pembelajaran tematik bermuatan sains 

dalam pembentukan karakter peserta didik kelas VC di MIMA 4 

Sukabumi Bandar Lampung. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pendidik, 

Sekolah MIMA 4 Sukabumi Bandar Lampung sudah menerapkan 

Kurikulum Terbatas yang diterbitkan oleh Kemedikbud Nomor 

719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan 

Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Namun pembelajaran tatap muka 

terbatas belum diterapkan disemua kelas MIMA 4 Sukabumi Bandar 

Lampung, hanya kelas 6 saja yang merupakan kelas tinggi tingkat 

akhir sebagai kelas yang membutuhkan perhatian pendidikan lebih 

untuk menuju ke tingkat sekolah lainnya. Sekolah MIMA 4 Sukabumi 

merupakan sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang sudah mengikuti 

perubahan-perubahan kurikulum hingga saat ini.   

Mengingat akan pentingnya informasi dalam Kurikulum 2013 

disekolah, terutama untuk kepentingan kurikulum di sekolah, maka 

penelitian ini akan mencari hal-hal yang mempengaruhi tercapai 

tujuan pendidikan dengan menerapkan Kurikulum 2013. Berdasarkan 

beberapa uraian diatas maka peneliti memutuskan mengambil Judul: 

“Analisis Proses Pembelajaran Tematik Bermuatan Sains Dalam 

Pembentukan Karakter Pada Kurikulum 2013 Peserta Didik Kelas VC 

di MIMA 4 Sukabumi Bandar Lampung”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di 

atas maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Analisis Proses 

Pembelajaran Tematik Bermuatan Sains Pada Tema 2 “Udara Bersih 

Bagi Kesehatan” Peserta Didik Kelas VC di MIMA 4 Sukabumi 

Bandar Lampung. 

 

C. Identifikasi Masalah 

a. Proses pembelajaran tematik yang dilakukan pada masa 

pandemi ini sering berubah sesuai aturan pemerintahan 

b. Guru masih mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian 

siswa 
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c. Guru masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan 

pendidikan karakter pada pembelajaran tematik  bermuatan 

sains di kelas VC MIMA 4 Sukabumi Bandar Lampung 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan 

diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 

: 

1. Bagaimana proses pembelajaran tematik bermuatan sains pada 

kurikulum 2013 peserta didik kelas VC di MIMA 4 Sukabumi 

Bandar Lampung? 

2. Apakah hambatan yang dihadapi guru dalam menerapkan 

pembelajaran tematik di kelas VC MIMA 4 Sukabumi 

3. Nilai-nilai karakter apa sajakah yang dikembangkan pada 

pembelajaran tematik di kelas VC MIMA 4 Sukabumi Bandar 

Lampung 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran tematik bermuatan sains 

pada peserta didik kelas VC  MIMA 4 Sukabumi Bandar 

Lampung. 

2. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi guru dalam 

menerapkan pembelajaran tematik di kelas VC MIMA 4 

Sukabumi Bandar Lampung 

3. Mendeskripsikan nilai-nilai karakter yang dikembangkan pada 

pembelajaran tematik kelas VC MIMA 4 Sukabumi Bandar 

Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, 

sekolah, peserta didik dan peneliti:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah 

keilmuan bagi sekolah, pendidik, orang tua maupun 

masyarakat.  
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b. Bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih 

lanjut dengan materi, metode yang berbeda demi kemajuan 

ilmu pengetahuan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi 

pihak sekolah dalam mengambil suatu kebijakan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan dalam Kurikulum 2013.  

b. Bagi Guru  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat 

memberikan informasi pembelajaran model tematik 

sehingga, guru dapat menciptakan pembelajaran yang 

menarik dan bermakna bagi peserta didik  

c. Bagi Peserta Didik 

Diharapakan kajian dalam penelitian ini dapat memberi 

sedikit ilmu dalam mencetak lulusan yang berkualitas, 

berilmu, dan selalu kreatif dalam menemukan hal baru, dan 

memberikan suasana baru dalam proses pembelajaran 

sehingga peserta didik lebih aktif dan menumbuhkan 

kreativitas dalam proses pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti  

Dapat menambah wawasan dan memberikan informasi 

dalam bidang pendidikan mengenai proses pembelajaran 

tematik pada materi bermuatan sains berbasis kurikulum 

2013. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Adapun subjek penelitian yang dijadikan informan peneliti adalah 

pendidik, dan peserta didik kelas VC di MIMA 4 Sukabumi 

Bandar Lampung yang berjumlah 27 peserta didik dan 1 

pendidik. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah objek yang akan diteiti oleh peneliti, 

dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah proses 

pembelajaran tematik bermuatan sains dan karakteristik peserta 

didik. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Analisis Penelitian 

Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail 

tentang suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen- 

komponen atau penyusunannya untuk dikaji lebih lanjut. Menurut 

kamus besar bahasa indonesia analisis memiliki arti penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab dan sebagainya).
10

 

Dalam pengertian lainnya, Analisis (analysis) adalah 

kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan 

atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu 

memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang 

satu dengan faktor-faktor lainnya.
11

 Kata analisis banyak digunakan 

dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ilmu bahasa, ilmu sosial 

maupun ilmu alam (sains) dan lain-lain. Sedangkan menurut 

Komaruddin bahwa pengertian analisis adalah: Kegiatan berpikir 

untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehinga 

dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain 

dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

analisis adalah kegiatan mengamati secara detail suatu bahan atau 

keadaan yang dikelompokkan menurut kriteria tertentu untuk 

memahami hubungan diantara faktor-faktor dan fungsi masing-masing 

dalam suatu keseluruhan. 

 

B. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

melibatkan beberapa pelajaran yang diikat dalam tema-tema 

                                                           
10Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional, (Online) tersedia di: https://kbbi.web.id/analisis (25 Juni 2021 pukul 19.56)  
11Yuberti, Ketidakseimbangan Instrumen Penilaian Pada Domain 

Pembelajaran, ( Jurnal Program Studi Pendidikan Fisika Ftk, Iain Raden Intan 

Lampung) Hlm 4. Diakses pada desember 2020. 
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tertentu.
12

 Menurut pendapat Poerwadarminta berpendapat bahwa 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta 

didik. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang 

menjadi pokok pembicaraan.
13

  

Tema merupakan salah satu bagian pokok dalam 

pembelajaran tematik yang dirancang agar pembelajaran tidak 

keluar dari materi yang disampaikan sehingga peserta didik dapat 

fokus dalam materi pelajaran yang telah ditentukan berdasarkan 

tema tersebut.Tujuan dari adanya tema ini bukan hanya untuk 

menguasai konsep-konseop dalam suatu mata pelajaran, akan tetapi 

juga keterkaitannya dengan konsep-konsep dari mata pelajaran 

lainnya. Dengan adanya tema ini pembelajaran tematik mempunyai 

beberapan peran, diantaranya:  

a. Peserta didik lebih mudah memusatkan perhatian pada sutu 

tema atau topik tertentu 

b. Peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan 

mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata 

pelajaran dalam tema yang sama  

c. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan 

d. Kompetensi berbahasa bisa lebih dikembangkan lebih baik 

dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman 

pribadi peserta didik 

e. Peserta didik dapat lebih merasakan manfaat dan makna belajar 

karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas  

Melalui pembelajaran tematik peserta didik dapat 

membangun keterkaitan antara satu pengelaman dengan 

pengalaman lainnya maupun pengetahuan dengan pengetahuan 

lainnya, atau ntar pengetahuan dengan pengalaman sehingga 

memungkinkan pembelajaran dapat menjadi menarik. 

                                                           
12Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta : 

Kencana, 2019), Hlm 4  
13Maulana Arafat Lubis, Pembelajaran Tematik SD/MI, (Yogyakarta : 

Samudra Biru, 2019) hlm 6.  
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Pembelajaran tersebut jutru akan mendorong peserta didik untuk 

aktif dan berpartisipasi.
14

  

Pembelajaran tematik sebagai suatu konsep dapat diartikan 

sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata 

pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada 

siswa. Dikatakan bermakna karena dalam dalam pembelajaran 

tematik ini, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka 

pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya 

dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Fokus perhatian 

pembelajaran tematik terletak pada proses yang ditempuh siswa 

saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-

bentuk kompetensi yang harus dikembangkannya.  

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pembelajaran 

tematik dapat dilihat sebagai : 

a. Pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai 

pusat perhatian (center of interest) yang digunakan untuk 

memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari 

mata pelajaran yang bersangkutan maupun dari mata pelajaran 

lainnya. 

b. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai 

mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling 

dan dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. 

c. Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan anak secara serempak. 

d. Meraki atau menggabungkan sejumlah konsep dalam bebrapa 

mata pelajaran yang berbeda, dengan harapan siswa akan 

belahjar dengan baik dan bermakna. 

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran tematik ini bertolak 

dari suatu topik atau tema yang dipilih dan dikembangkan oleh 

guru bersama-sama dengan siswa. Tujuan dari tema ini bukan 

hanya menguasai konsep-konsep mata pelajaran, akan tetapi 

konsep-konsep dari mata pelajaran terkait dijadikan sebagai alat 

dan wahana untuk mempelajari dan menjeajahi topik atau tema 

tersebut. Jika dibandingkan dengan pendekatan konvesional, maka 

pembelajaran tematik tampaknya lebih menekankan pada 

                                                           
14Ibid, hlm 8-9  
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kterlibatan siswa daam proses belajar atau mengarahkan siswa 

secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pembuatan 

keputusan. Pendekatan pembelajaran ini lebih menekankan pada 

penerapan konsep belajar sambil melakukan (learning by doing).
15

  

Pembelajaran tematik juga diartikan sebagai salah satu 

model pembelajaran terpadu (integrated learning) pada jenjang 

taman kanak-kanak (TK/RA) atau sekolah dasar (SD/MI) untuk 

kelas awal (yaitu kelas 1,2 dan 3) yang didasarkan pada tema-tema 

tertentu yang kontekstual dengan dunia anak. Sementara itu, untuk 

pembelajaran terpadu pada satuan pendidikan contohnya adalah 

pada pemaduan mata pelajaran IPA dan IPS di sekolah menengah 

pertama atau madrasah tsanawiyah. Mata pelajaran IPA di 

SMP/MTs merupakan peleburan dari mata pelajaran Kimia, Fisika, 

dan Biologi, sedangkan mata pelajaran IPS di SMP/MTs adalah 

peleburan dari mata pelajaran Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi. 

Hal ini sejalan dengan penjelasan Trianto, pembelajaran terpadu 

harus menggunakan tema yang relevan dan berkaitan. Materi yang 

dipadukan sebaiknya “masih dalam lingkup kajian yang 

serumpun,” seperti rumpun IPA meliputi Fisika, Biologi, dan 

Kimia, sedangkan rumpun IPS terdiri dari Ekonomi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Geografi. Meski demikian tidak menutup 

kemungkinan materi yang dipadukan bisa terjadi antar rumpun 

mata pelajaran seperti Biologi, Fisika, dan Geografi.
16

 

Jadi pembelajaran tematik merupakan gabungan dari 

beberapa mata pelajaran yang digabung dalam satu tema dan saling 

berkaitan antara satu mata pelajaran dengan yang lainya. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Tematik 

BSDMPK dan PMP Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan menyatakan bahwa tujuan pembelajaran tematik 

sebagai berikut: 

                                                           
15Asep Herry Hernawan, Pengembangan Metode Pembelajaran Tematik 

Dikelas Awal Sekolah Dasar, (Jurnal Jurusan Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan 

FIP Upi), Hlm 1-2  
16Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu,  (Kencana : 

2019), hlm 1  
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a. Mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik 

tertentu  

b. Mempelajari pengetahuan dn mengembangkan berbagai 

kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama 

c. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih 

mendalam dan berkesan 

d. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan 

mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman 

pribadi peserta didik 

e. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi 

dalam situasi dunia nyata, seperti bercerita, bertanya, menulis 

sekaligus mempelajari pelajaran yang lain 

f. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi 

yang disajikan dalam konteks tema yang jelas 

g. Guru dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang 

disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan 

diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih dan atau 

pengayaan 

h. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat 

ditumbuhkembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai 

budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi.
17

  

 

3. Prinsip – Prinsip Pembelajaran Tematik 

Pengunaan pembelajaran tematik pada anak SD/MI dan anak 

usia din TK/RA sejak ditetapkannya KBK, kemudian KTSP, dan 

Kurikulum 2013 sesungguhnya tidak terlepas dari harapan besar 

agar proses belajar peserta didik lebih nyata dan bermakna. Peserta 

didik lebih mandiri, berdaya dan mampu memecahkan masalah 

hidup yang dihadapi sehingga dapat dicapai hasil belajar yang 

lebih baik, baik pada sisi kuantitas maupun kualitas. 

Mamat SB, dkk, mengungkapkan bahwa ada 9 prinsip yang 

mendasari pembelajaran tematik, yaitu: 

a. Terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. 

                                                           
17Maulana Arafat Lubis, Pembelajaran Tematik SD/MI, (Yogyakarta : 

Samudra Biru, 2019) hlm 9  
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b. Memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata 

pelajaran atau bahan kajian. 

c. Menggunakan pinsip belajar sambil sambil bermain dan 

menyenangkan (joyful learning) 

d. Pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang 

bermakna bagi peserta didik. 

e. Menenamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan 

kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. 

f. Pemisahan atau perbedaan antara satu pelajaran dengan mata 

pelajaran yang lain sulit dilakukan. 

g. Pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, 

kebutuhan, dan minat peserta didik. 

h. Pembelajaran bersifat fleksibel 

i. Penggunaan variasi model metode dalam pembelajaran.
18

 

 

4. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik dalam kenyataannya memiliki 

beberapa kelebihan dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional. Menurut Rusman, Ada 6 keunggulan pembelajaran 

tematik dibandingkan model pembelajaran konvensional, yaitu: 

a. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 

b. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan 

siswa. 

c. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi 

siswa, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih makna. 

d. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 

e. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai 

dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam 

lingkungannya. 

f. Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerja 

sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan 

orang lain.   

                                                           
18Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta: 

Kencana, 2019) hlm 10  
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Selain keunggulan, pembelajaran tematik juga 

mempunyai sejumlah keterbasan. Kelemahan pembelajaran 

tematik terutama pada perencanaan dan pelaksanaan evaluasi 

yang lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi 

proses, bukan sekedar evaluasi dampak pembelajaran 

berlangsung saja. Keterbatasan pembelajaran tematik meliputi 

bebrapa aspek, yaitu: 

1) Keterbatasan aspek guru.  

Secara akademik, guru dituntut untuk terus menggali 

informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi 

yang akan diajarkan dan banyak membaca buku agar 

penguasaan bahan ajar tidak berfokus pada bidang kajian 

tertentu saja. Tanpa kondisi ini, maka pembelajaran 

tematik akan mengalami kesulitan untuk diwujudkan. 

2) Keterbatasan pada aspek siswa.  

Hal ini terjadi karena model pembelajaran tematik 

menekankan adanya kemampuan analisis (mengurai), 

kemampuan asosiatif (menghubungkan), kemampuan 

eksploratif dan elaboratif (menemukan dan 

menghubungkan). Jika kondisi ini tidak ada, maka 

penerapan model pembelajaran tematik ini juga sangat sulit 

terlaksana. 

3) Keterbatasan pada aspek sarana dan sumber pembelajaran. 

Pembelajaran tematik membutuhkan bahan bacaan atau 

sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, 

mungkin juga fasilitas internet. Semua akan menunjang, 

memperkaya, dan mempermudah pengembangan wawasan. 

Jika sarana tidak dipenuhi, maka penerapan pembelajaran 

tematik akan terhambat 

4) Keterbatasan pada aspek kurikulum.  

Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian 

ketuntasan pemahaman siswa (bukan pada pencapaian 

target penyampaian materi). Guru perlu diberi kewenangan 

dlam mengembangkan materi, teori, metode, penilaian 

keberhasilan pembelajaran siswa. 
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5) Keterbatasan pada aspek penilaian. 

Pembelajaran tematik memerlukan cara penilaian yang 

menyeluruh (komprehensif), yaitu menetapkan 

keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa bidang 

kajian terkait yang dipadukan. Dalam hal ini, guru selain 

dituntut untuk menyediakan teknik dan prosedur 

pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang komprehensif, 

juga dituntut untuk berkoordinasi dengan guru lain, jika 

materi pelajaran berasal dari guru yang berbeda. 

6) Keterbatasan pada aspek suasana pembelajaran  

Pembelajaran tematik cenderung mengutamakan salah 

satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian 

lainnya. Pada saat mengajarkan sebuah tema maka guru 

cenderung menekankan atau mengutamakan substansi 

gabungan tersebut sesuai dengan pemahaman, selera, dan 

latar belakang pendidikan guru tersebut. 
19

  

 

5. Karakteristik Pembelajaran Tematik  

Karakterstik pembelajaran tematik pada dasarnya, yaitu: 

a. Pembelajaran berpusat pada siswa  

b. Menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan 

c. Belajar melalui pengalaman atau memberikan pengalaman 

langsung 

d. Lebih memperhatikan proses daripada hasil semata 

e. Sarat dengan muatan keterkaitan 

f. Pemisahan aspek tidak begitu jelas 

g. Menyajikan konsep dari berbagai aspek 

h. Bersifat fleksibel 

i. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa  

j. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan
20

  

 

 

 

                                                           
19Ibid, hlm 13-14  
20Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta: 

Kencana, 2019) hlm 15  
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6. Langkah-langkah Pembelajaran Tematik 

Menurut Trianto (2007:15) model pembelajaran tematik 

memiliki tiga langkah atau tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tim Puskar (2007:10) 

menyatakan bahwa langkah-langkah model pembelajaran tematik 

di SD meliputi tiga tahap, yaitu tahap persiapan 

pelaksanaan/perencanaan, tahap pelaksanaan dan penilaian atau 

evaluasi.
21

 Berikut tahapan dalam pembelajaran: 

a. Tahap Perencanaan 

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap 

perencanaan, yaitu menyusun silabus, menyusun RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, dan pemetaan kompetensi dasar  

1) Menyusun Silabus 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka 

pembelajaran untuk setiap bahan kajian pelajaran. Langkah-

langkah menyusun silabus : 

a) Identitas mata pelajaran 

b) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan 

kelas 

c) Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial 

mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan harus dipelajari peserta didik untuk 

jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. 

d) Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang terkait muatan atau mata pelajaran 

e) Tema  

f) Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-

butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi. 

g) Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi 

yang diharapkan  

                                                           
21Isniatun Munawaroh, Jurnal pembelajaran tematik dan aplikasinya di 

sekolah dasar (SD), hlm 18 
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h) Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian 

hasil belajar peserta didik  

i) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran 

dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 

tahun. 

j) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan 

elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang 

relevan. 

2) Menyusun RPP 

Langkah-langkah penyusunan tematik terpadu mengacu 

Permendikbud RI No. 22/2016 dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a) Menentukan kelas dan semester sesuai jadwal 

pembelajaran 

b) Mengidentifikasi tema, subtema, dan pertemuan 

pembelajaran mengacu pada buku guru dan buku siswa 

c) Melakukan analisis terhadap jaringan tema dan jaringan 

kompetensi dasar (KD) yang terdapat pada buku guru, 

jika ditemukan terdapat mata pelajaran yang belum 

lengkap KD-nya maka perlu dilengkapi dengan 

mengambil KD yang relevan diambil dari 

Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang 

“Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran 

pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

d) Tuliskan identitas RPP secara lengkap berdasarkan hasil 

identifikasi langkah 1-3 

e) Tuliskan KI sesuai kelas yang diampu, meliputi KI-1, 

KI-2, KI-3, dan KI-4 

f) Tuliskan tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

berdasarkan kompetensi dasar (KD) dengan 

memperhatikan empat unsurnya, yaitu Audience 

(kehadiran), Behavior (perilaku), Condition (kondisi), 

dan Degree (derajat). 
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g) Tuliskan KD dari KI-3 dan KI-4 dari berbagai mata 

pelajaran yang diintegrasikan dalam subtema yang 

diajarkan 

h) Kembangkan dan tuliskan indikator hasil belajar yang 

dikembangkan dari KD yang  berhasil diidntifikasi pada 

langkah 7 

i) Tuliskan materi pembelajaran yang meliputi: fakta, 

prinsip, konsep, dan prosedural 

j) Tuliskan metode pembelajaran yang digunakan yang 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan 

pendekatan saintifik 

k) Tentukan media, alat, dan sumber pembelajaran secara 

rinci 

l) Tuliskan dan uraikan langkah-langkah pembelajaran 

yang disertai alokasi waktu untuk tahap pendahuluan, 

inti, dan penutup 

m) Tuliskan jenis, teknik, dan instrumen penilaian yang 

digunakan dalam pmbelajaran 

n) Tuliskan tindak lanjutnya, yang meliputi: remedial, dan 

pengayaan, 

o) Tulis halaman pengesahan yang mencakup nama guru 

dan nama kepala sekolah yang mengesahkan RPP 

tersebut, sebagai catatan bahwa uraian materi 

pembelajaran dapat dilampirkan, begitu pula untuk 

instrumen penilaian juga bisa dimasukkan di lampiran 

RPP. 

3) Pemetaan Kompetensi Dasar 

Menurut Mulyasa bahwa kompetensi yang 

dikembangkan Kurikulum 2013 tetap hanya mencakup tiga 

ranah, yaitu ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan 

ranah sikap. Hanya saja khusus ranah sikap dipecah menjadi 

dua yaitu sikap spiritual untuk membentuk siswa yang 

beriman dan bertakwa, dan sikap sosial untuk membentuk 

siswa yang berakhlak mulia, mandiri, demokrtis dan 

tanggung jawab. Jadi, ruang lingkup Kompetensi Dasar 

untuk SD/MI dalam Kurikulum 2013 pada dasarnya meliputi 
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tiga ranah yaitu ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan 

ranah sikap. 

a) Ranah Pengetahuan (Kognitif) 

(1) Mengingat. Proses mengingat adalah kategori proses 

kognitif yang berupa kemampuan untuk mengingat 

materi pelajaran sama seperti materi yang diajarkan. 

(2) Memahami. Proses memahami adalah kemampuan 

untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah 

sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang peserta 

didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat 

memberikan penjelasan atau memberi uraian yang 

lebih perinci tentang hal itu dengan menggunakan 

kata-katanya sendiri. 

(3) Mengaplikasikan. Mengaplikasikan adalah proses 

kognitif yang melibatkan penggunaan prosedur-

prosedur tertentu untuk mengerjakan soal latihan 

atau menyelesaikan suatu masalah. Kemampuan 

mengaplikasikan sesuatu juga dapat diartikan 

menggunakan pengetahuan untuk memecahkan 

masalah atau menerapkan pengetahuan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan belajar dapat 

ditunjukkan melalui menghitung, melakukan 

percobaan, membuat model, dan merancang strategi 

penyelesaian masalah. 

(4) Menganalisis. Menganalisis adalah aktivitas kognitif 

yang melibatkan proses memecahkan materi menjadi 

bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana 

hubungan antar bagian dan antara setiap bagian dan 

struktur keseluruhannya. Kategori proses berpikir 

menganalisis yaitu meliputi proses berpikir 

membedakan, mengorganisasi, dan mengatribusikan. 

(5) Mengevaluasi. Kegiatan mengevaluasi mengandung 

makna membuat keputusan berdasarkan kriteria atau 

standar. Kriteria yang paling sering digunakan 

adalah kualitas, efektivitas, efesiensi, dan 

konsistensi. Kategori berpikir mengevaluasi 
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mencakup proses-proses kognitif memeriksa dan 

mengkritik. 

b) Ranah Keterampilan (Psikomotorik) 

Ranah psikomotorik adalah tujuan yang berhubungan 

dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. 

Terdapat lima tingkatan yang termasuk dalam domain 

ranah keterampilan, yaitu: 

(1) Imitasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan-

kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang 

dilihat atau diperlihatkan sebelumnya. Contohnya, 

seorang peserta didik dapat memukul bola dengan 

tepat karena pernah melihat atau memperhatikan hal 

yang sama sbelumnya. 

(2) Manipulasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan 

sederhana yang belum pernah dilihat, tetapi 

berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. 

Sebagai contoh, seorang peserta didik dapat 

memukul bola dengan tepat hanya berdasarkan pada 

petunjuk guru atau teori yang dibacanya. 

(3) Presisi, adalah kemampuan melakukan kegiatan-

kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan 

produk kerja yang tepat. Contoh, peserta didik dapat 

mengarahkan bola yang dipukulnya sesuai dengan 

target yang diinginkan. 

(4) Artikulasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan 

yang kompleks dan tepat sehingga hasi kerjanya 

merupakan sesuatu yang utuh. Sebagai contoh, 

peserta didik dapat mengejar bola kemudian 

memukulnya dengan cermat sehingga arah bola 

sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam hal ini, 

peserta didik sudah dapat melakukan tiga kegiatan 

yang tepat, yaitu lari dengan arah dan kecepatan 

tepat serta memukul bola dengan arah yang tepat 

pula. 

(5) Naturalisasi, adalah kemampuan melakukan 

kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang 

melibatkan fisik saja sehingga efektifitas kerja 
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tinggi. Sebagai contoh tanpa berpikir panjang 

peserta didik dapat mengejar bola kemudian 

memukunya dengan cermat sehinga arah bola sesuai 

dengan target yang diinginkan. 

c) Ranah Sikap (Afektif) 

Menurut Wina Sanjaya, domain afektif berkenaan dengan 

sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan 

bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain 

kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap 

tertentu terhadap sesuatu objek manakala telah memiliki 

kemampuan kognitif tingkat tinggi. Kompetensi pada 

ranah sikap (afektif) terdiri dari lima jenjang atau 

tingkatan, yaitu: 

(1) Menerima atau memperhatikan (receiving atau 

attending), kemampuan menerima adalah kepekaan 

seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus 

dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk 

masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. 

(2) Merespons atau menanggapi (responding), 

kemampuan merespons adalah kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang untuk mengikutsertakan 

dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan 

membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. 

Menurut Wina Sanjaya responding biasanya diawali 

dengan diam-diam kemudian dilakukan dengan 

sungguh-sungguh dan kesadaran setelah itu baru 

respons dilakukan dengan penuh kegembiraan dan 

kepuasan. 

(3) Menilai atau menghargai (valuing) 

Kemampuan menilai (valuing) adalah kemampuan 

memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu 

kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu 

tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian 

atau penyesalan. Kemampuan menilai juga dapat 

diartikan menunjukkan konsistensi perilaku yang 

mengandung nilai, mempunyai motivasi untuk 
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berprilaku sesuai dengan nilai-nilai, menunjukkan 

komitmen terhadap suatu nilai. 

(4) Mengorganisasi atau mengelola (organization). 

Kemampuan mengorganisasi artinya kemampuan 

mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk 

nilai baru yang lebih universal, yang membawa 

kepada perbaikan umum. 

(5) Berkarakter (characteriztion). Kemampuan 

berkarakter adalah kemampuan memadukan semua 

sistem nilai yang dimiliki seseorang yang 

memengaruhi pola kepribadian dan tingkah 

lakunya.
22

  

b. Tahap Pelaksanaan  

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran tematik 

terpadu meliputi tiga komponen utama yaitu kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

1) Pendahuluan  

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dari kegiatan 

instruksional yang sesungguhnya. Kegiatan awal ini 

dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa agar secara 

mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap baru. Seorang guru yang baik tidak akan secara 

mendadak mengajak siswa untuk membahas topik hari itu. 

Guru harus bersedia menggunakan waktunya sejenak untuk 

ikut bersama mereka membicarakan tentang berbagai jenis 

profesi dimasyarakat, kemudian secara perlahan membawa 

pembicaraan tersebut kepada topik pelajaran hari itu. 

Disamping itu, guru yang baik akan berusaha menaikkan 

motivasi siswa untuk mempelajari materi pelajaran baru 

dengan cara menjelaskan apa manfaat pembelajaran tersebut 

bagi kehidupan siswa. 

2) Kegiatan Inti 

Setelah selesai tahap “pendahuluan” guru mulai memasuki 

tahap penyajian yang merupakan kegiatan inti. Penyajian 
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adalah sub komponen yang sering ditafsirkan secara awam 

sebagai pengajaran yang sesungguhnya karena merupakan 

inti kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti merupakan proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi 

serta memberikan ruang yang cukup, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti 

menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang meliputi proses 

observasi, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan 

komunikasi.  

3) Penutup  

Penutup adalah subkomponen terakhir dalam urutan 

kegiatan pembelajaran. penutup terdiri dari dua langkah, 

yaitu umpan balik dan tindak lanjut. 

a) Umpan balik merupakan kegiatan memberitahukan hasil 

tes formatif. Umpan balik yang diberikan dengan segera 

akan membuat proses belajar menjadi efektif, efesien, 

dan menyenangkan. Umpan balik tidak saja memberikan 

kunci jawaban tes formatif, tetapi juga lebih menekankan 

pada pemberian penjelasan terhadap kesalahan jawaban 

siswa dan menunjukkan cara memperbaikinya. Umpan 

balik merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang 

sangat besar pengaruhnya terhadap motivasi peserta didik 

untuk belajar lebih lanjut pada masa datang. 

b) Tindak lanjut merupakan kegiatan yang diilakukan siswa 

setelah melakukan tes formatif dan mendapatkan umpan 

balik. Siswa yang telah mencapai hasil baik  dalam tes 

formatif perlu didorong untuk meneruskan 

pembelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi atau 

mempelajari bahan pengayaan untuk memperluas dan 

memperdalam pengetahuan yang telah dipelajarinya. 

Siswa yanng mendapatkan hasil kurang dalam tes 

formatif perlu didorong untuk mengulang isi 

pembelajaran dengan menggunakan bahan pembelajaran 
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yang sama atau berbeda dan memberikan keyakinan 

untuk berhasil lebih baik pada proses pembelajaran 

selanjutnya. Petunjuk positif dari guru tentang apa yang 

perlu dilakukan guru merupakan salah satu bentuk 

pemberian tanda dan bantuan kepada siswa untuk 

memperlancar kegiatan belajar dimasa yang akan 

datang.
23

 

c. Tahap Penilaian atau Evaluasi 

Penilaian autentik yang digunakan dalam pembelajaran 

tematik terpadu menggunakan pendekatan penilaian acuan 

kriteria (PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian 

kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal 

ynag ditentuan oleh satuan pendidikan dengan 

mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan 

dicapai daya dukung dan karakteristik peserta didik. Secara 

lebih teknis dan operasiona pengembangan penilaian autentik 

dalam pembelajaran tematik terpadu di SD/MI, merujuk 

penjelasan Muller dan Newmann dalam Abidin ditempuh dalam 

empat langkah, yaitu: 

1) Penentuan Standar 

Standar dimaksudkan sebagai sebuah pernyataan tentang apa 

yang harus diketahui atau dapat dilakukan pembelajar. 

Istilah umum yang dipakai didunia pendidikan di Indonesia 

untuk standar adalah kompetensi sebagaimana terlihat pada 

kurikulum 2013. Dikurikulum tersebut dikenal adanya istilah 

standar kompetensi lulusan, kompetesi inti, kompetensi 

dasar. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti adalah 

tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi 

Lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap 

tingkat kelas atau program. Dan kompetensi dasar adalah 
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kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus 

diperoleh siswa melalui pembelajaran. 

2) Penentuan Tugas Autentik 

Tugas autentik adalah tugas-tugas yang secara nyata 

dibebankan kepada siswa untuk mengukur pencapaian 

kompetensi yang dibelajarkan, baik ketika kegiatan 

pembelajaran masih berlangsung atau ketika sudah berakhir. 

3) Pembuatan Kriteria 

Jika standar (kompetensi, kompetensi dasar) merupakan arah 

dan acuan kompetensi pembelajaran yang dibelajarkan oleh 

guru dan sekaligus akan dicapai dalam siswa, proses 

pembelajaran haruslah secara sadar diarahkan ke capaian 

kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian 

pula halnya dengan penilaian yang dimaksudkan untuk 

mengukur kadar capaian kompetensi sebagai bukti hasil 

belajar. Untuk itu, diperlukan kriteria yang dapat 

menggambarkan capaian kompetensi yang dimaksud. 

Kriteria merupakan pernyataan yang menggambarkan 

tingkat capaian dan bukti-bukti nyata capaian belajar subjek 

belajar dengan kualitas tertentu yang diinginkan. Kriteria 

lazimnya juga telah dirumuskan sebelum pelaksanaan 

pembelajaran. dalam kurikuluum berbasis kompetensi 

kriteria lebih dikenal dengan sebutan indikator. 

4) Pembuatan Rubrik 

Penilaian autentik menggunakan pendekatan penilaian acuan 

kriteria untuk menentukan nilai capaian subjek didik. Untuk 

menentukan tinggi rendahnya skor kinerja yang dimaksud, 

haruslah digunakan alat skala untuk memberikan skor-skor 

tiap kriteria yang telah ditentukan. Alat yang dimaksud 

disebut rubrik. Rubrik dapat dipahami sebagai sebuah skala 

penskoran yang digunakan untuk menilai kinerja subjek 

didik untuk tiap kriteria terhadap tugas-tugas tertentu.
24

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

langkah-langkah pembelajaran tematik terdiri dari perencanaan, 
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pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kemudian dalam langkah-langkah 

tersebut terdapat masing-masing tahapan. Perencanaan memiliki 

tahap penyusunan RPP, penyusunan Silabus, dan pemetaan 

kompetensi. Pelaksanaan memiliki tahap kegiatan pendahuluan, 

inti, dan penutup. Dan dalam evaluasi memiliki tahap membuat 

kriteria yang akan digunakan, menentukan tugas yang akan 

dikerjakan siswa, pembuatan kriteria, dan penyusunan rubrik 

penilaian. 

 

C. Kurikulum 2013 

1. Pengertian kurikulum 2013 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
25

 Kedudukan 

kurikulum sebagai pedoman dalam seluruh kegiatan proses 

pendidikan yang akan membekali peserta didik dalam memperoleh 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang diperlukan peserta 

didik dalam kehidupan, oleh karena itu pelaksanaan kurikulum 

2013 menjadi salah satu langkah yang strategis dalam menghadapi 

kehidupan dimasa yang akan datang. 

Menurut Said Hamid Hasan mengemukakan bahwa pada 

saat sekarang istilah kurikulum memiliki empat dimensi 

pengertian, dimana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling 

berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut, yaitu : 1) 

kurikulum sebagai suatu ide/gagasan, 2) kurikulum sebagai suatu 

rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari 

kurikulum sebagai suatu ide, 3) kurikulum sebagai suatu kejadian 

yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu 

realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi 

kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu 
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rencana tertulis, 4) kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan 

konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan.
26

 

Kurikulum 2013 yang diajukan oleh pemerintah merupakan 

salah satu upaya untuk menjawab permasalahan yang dimiliki oleh 

kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 meliliki cita-cita leluhur 

berupa berkarakter mulia, keterampilan yang relevan, proses 

pembelajaran berpusat pada peserta didik, sifat pembelajaran yang 

kontekstual dan terpadu, penialaian yang menekankan aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik secara proposional.
27

 Adanya 

perubahan secara mendasar pada kurikulum 2013 yang 

menggunakan model pembelajaran tematik, pendekatan saintifik 

dan penilaian autentik diharapkan agar dapat membantu peserta 

didik dalam kegiatan proses pembelajaran, begitupun dengan 

peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik sehingga 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Tujuan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupn bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Dalam hal ini, 

kurikulum 2013 difokuskan dengan adanya pembentukan karakter 

peserta didik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap 

peserta didik sebagai bentuk pemahaman dari konsep yang 

dipelajari secara menyeluruh. 

Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki 

komponen-komponen tertentu. Sebagai suatu sistem setiap 

komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah 

satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau 

tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum 

juga akan terganggu. Beberapa komponen tersebut, yaitu: 
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a. Tujuan, yaitu ide/gagasan awal yang diinginkan dalam setiap 

proses pendidikan. 

b. Isi kurikulum, yaitu ruang lingkup kajiannya membahas 

tentang, fakta-fakta, observasi, data, persepsi, enginderaan, 

pemecahan masalah, yang berasal dari pikiran manusia 

c. Strategi, yaitu salah satu cara dalam menyampaikan materi supy 

para peserta didik lebih cepat memahami terhadap msteri yang 

disampaikan.  

d. Evaluasi, yaitumenentukan keberhasilan kegiatan pendidikan 

dan pembelajaran.
28

 

Berdasarkan paparan diatas maka kurikulum 2013 

merupakan salah satu acuan atau pedoman bagi setiap pendidik 

dalam proses pembelajaran, karena dalam penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran yang berfungsi untuk mengoptimalkan 

perkembangan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan tertentu kemudian fungsi kurikulum dalam pendidikan, 

yaitu mengarahkan pendidik, kepala sekolah, pengawas, orang tua, 

dan peserta didik sesuai dengan peran dan tugasnya masing-

masing. 

 

3. Karakteristik Kurikulum 2013 

Berdasarkan definisi tentang kurikulum 2013 di atas bahwa 

kurikulum mempuyai beberapa karakteristik sebagai berikut:
29

 

a. Berorientasi pada siswa.  

b. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa.  

c. Pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas  

d. Bersifat fleksibel, artinya bahwa pembelajaran  tematik itu 

pelaksanaan pmbelajarannya tidak terjadwal secara ketat antar 

mata pelajaran  

e. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minatg, 

dan kebutuhan siswa.  

Kurikulum disusun sebagai perangkat pendidikan yang 

merupakan jawaban kebutuhan dan tantangan masyarakat. 

Kurikulum 2013 pendidik dituntut aktif dalam dalam menguasai 
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semua materi yang sudah disediakan dalam buku pendidik. Untuk 

membuat peserta didik lebih memahami materi pelajaran, maka 

pendidik diharuskan dapat menggunakan metode pembelajaran 

yang menarik, sehingga dalam pembelajaran tidak monoton dan 

yang biasanya dilakukan oleh pendidik seperti penggunaan metode 

ceramah. 

Penggunaan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik 

dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam kegiatan 

proses pembelajaran. Selain dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang kretif dan menarik, pendidik juga diharuskan 

untuk dapat menggunakan media pembelajaran selama proses 

belajar mengajar berlangsung, seperti penggunaan media, gambar, 

vidio, audio ataupun benda-benda yang bersifat nyata untuk 

menunjang semangat peserta didik. Dengan menggunakannya 

media pembelajaran tersebut peserta didik tidak hanya menerka 

atau menerawang apa yang sedang diterangkan oleh pendidik tetapi 

peserta didik dapat melihatnya secara langsung apa yang sedang 

mereka pelajari. 

 

4. Implementasi Kurikulum 2013 

Usman (2002:70) dalam bukunya, Konteks Implementasi 

Berbasis Kurikulum mengemukakan bahwa implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme 

suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.  

Implementasi kurikulum 2013 yang berbaris kararkter dan 

kompetensi, memerankan guru sebagai pembentuk karakter dan 

kompetensi peserta didik, yang harus kreatif dalam memilih dan 

memilah, serta mengembangkan metode dan materi pelajaran. 

Guru harus profesional dalam membentuk karakter dan kompetensi 

peserta didik sesuai dengan karakteristik individual masing-masing 

dan harus tampil menyenangkan dihadapan peserta didik dalam 

kondisi dan suasana bagaimanapun.
30
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Hal tersebut menuntut adanya keaktifan dari pendidik dalam 

menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan yang dilakukan 

sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan dalam proses 

pembelajaran. Dalam implementasi kurikulum 2013, harus dimulai 

dengan penigkatan kualitas pendidik, terutama dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Hal ini penting, karena kunci keberhasilan dalam 

implementasi kurikulum dan pembelajaran adalah kemampuan 

profesional pendidik. 

Keberhasilan pendidik dalam melaksanakan kurikulum dan 

pembelajaran ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya hubungan 

interpersonal pendidik dengan peserta didik, teman sejawat, kepala 

sekolah maupun pengawas. Hal penting dalam implementasi 

kurikulum adalah seberapa jauh model pembelajaran tersebut 

mampu memfasilitasi peserta didik memperoleh pengalaman 

belajar. Sehingga dalam implementasi kurikulum 2013 mencakup 

tiga kegiatan pokok, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan penilaian pembelajaran. 

 

5. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum 2013 

Perkembangan kurikulum 2013 diharapkan dapat menjadi 

salah satu penentu masa depan bagi anak bangsa, oleh karena itu 

perubahan kurikulum dari masa ke masa diharapkan dapat 

dilaksanakan di Indonesia dengan baik sehingga menghasilkan 

masa depan anak bangsa yang cerah. Terdapat beberapa hal 

penting dari perubahan atau penyempurnaan kurikulum, yaitu 

keunggulan dan kekurangan kurikulum: 

a. Keunggulan Kurikulum 2013  

1) Peserta didik lebih dituntuk untuk aktif, kreatif dan inovatif 

dalam setiap pemecahan masalah.  

2) Adanya penilaian aspek yang berbasis kompetensi seperti 

sikap, keterampilan dan pengetahuan secara proposional.  

3) Munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi 

pekerti yang telah diintegrasikan ke bidang program studi 

dan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

4) Buku dan kelengkapan dokumen telah disiapkan sehingga 

pendidik diharuskan memiliki keterampilan dalam 
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membuat RPP dan dapat menerapkan pendekatan scientific 

dengan baik. 

b. Kelemahan Kurikulum 2013  

1) Banyak pendidik yang beranggapan bahwa dengan 

kurikulum 2013 tidak perlu menjelaskan materi kepada 

peserta didik dikelas, padahal banyak mata pelajaran yang 

tetap ada penjelasan dari pendidik.  

2) Banyak pendidik yang belum siap secara mental dengan 

kurikulum 2013 karena kurangnya pemahaman pendidik 

dengan konsep pendekata scientific, keterampilan 

merancang RPP, dan penilaian yang bersifat autentik.  

3) Terlalu banyak materi yang harus dikuasai oleh peserta 

didik sehingga tidak setiap materi bisa tersampaikan 

dengan baik, belum lagi persoalan pendidik yang kurang 

berdedikasi terhadap mata pelajaran yang diajarkan. 

 

D. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Karakter  

Secara terminologi (istilah), karakter diartikan sebagai sifat 

manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor 

kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau 

budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok 

orang. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

Karakter juga dapat diartikan sama dengan akhlak dan budi pekerti 

sehingga karakter bangsa sama dengan akhlak bangsa atau budi 

pekerti bangsa. Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang 

berakhlak dan berbudi pekerti. Sebaliknya, bangsa yang tidak 

berkarakter adalah bangsa yang tidak berakhlak atau tidak 

memiliki standar norma dan perilaku yang baik. 

Karakter menurut bahasa (atimologis) istilah karakter 

berasal dari bahasa latin kharakter, kharassein, dan kharax, dalam 

bahasa yunani character dan charassein, yang berarti membaut 

tajam dan dalam. Serta penggunaan dalam bahasa inggris character 
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dan dalam bahasa Indonesia lazim digunakan dengan istilah 

karakter. Sementara itu dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), 

pusat bahasa departemen pendidikan nasional kata karakter berarti 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak, jiwa, kepribadian, perilaku personalitas 

tabiat, tempramen dan watak.
31

 

Menurut Suryanto (2010) karakter adalah cara berpikir dan 

berprilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, 

dan negara.
32

 Dalam pendidikan karakter disekolah, semuanya 

pemangku kepentingan atau stakeholders harus dilibatkan; 

termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi 

kurikulum proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau 

pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan 

aktivitas atau kegiatan kulikuler, pemberdayaan sarana prasaran, 

pembiyaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. 

 

2. Ruang Lingkup Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Ruang lingkup nilai karakter bersumber pada etika atau 

filasat moral yang menekankan unsur utama kepribadian, yaitu 

kesadaran dan berperannya hati nurani dan kebajikan bagi 

kehidupan yang baik berdasarkan sistem dan hukum nilai-nilai 

moral masyarakat. Kebajikkan atau kebaikan merupakan watak 

unggulan yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain sesuai 

pesan moral. Dengan demikianterdapat hubungan antara karakter 

dengan nilai-nilai moral dan norma hidup yang unsur-unsurnya 

ialah ruang lingkup pembahasan karakter.  

Pendidikan karakter yang baik, harus melibatkan bukan saja 

aspek pengetahuan yang baik (moral knowing), tetapi juga 

merasakan dengan baik atau loving the good (moral feeling) dan 

perilaku yang baik (moral action). Pendidikan karakter dilakukan 

melalui berbagai media yaitu keluarga, satuan pendidikan, 

masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Proses 

pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang 

                                                           
31Agus Zaenal Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Niai & Etika Di 

Sekolah, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2020), Hlm 20   
32Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Straegi Membangun Karakter 

Bangsa Berperadaban, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm 33   
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mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, 

psikomotorik) dan fungsi totalitas sosiokultural pada konteks 

interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.
33

 

 

3. Nilai-Nilai Karakter yang Harus ditanamkan 

Nilai merupakan prinsip-prinsip sosial, tujuan-tujuan, atau 

standar yang dipakai atau diterima oleh individu, kelas, 

masyarakat, dan lain-lain. Menurut djijarkara mengungkapkan 

bahwa nilai merupakan hakikat sesuatu yang menyebabkan hal itu 

pantas dikerjakan oleh manusia. Nilai eat kaitannya dengan 

kebaikan, kendati keduanya memang tidak sama mengingat bahwa 

sesuatu yang baik tidak selalu bernilai tinggi bagi seseorang atau 

sebaliknya.
34

  

Diantara berbagai macam nilai yang dikembangkan, maka 

dalam realisasinya dimulai dari sedikit, yang esensial, sederhana, 

mudah, dilaksanakan sesuai kondisi masing-masing 

sekolah/wilayah, misalanya jujur, bertanggung jawab, cerdas, 

kreatif, bersih, disiplin, peduli, suka menolong. Kementerian 

Pendidikan Nasional mengidentifikasi ada 18 nilai dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa.
35

  

Menurut Kemendiknas (2010), nilai-nilai luhur sebagai 

pondasi karakter bangsa yang dimiliki oleh setiap suku di 

Indonesia ini, diantaranya sebagai berikut:
36

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33Pengertian Pendidikan Karakter, Fungsi, Ruang Lingkup Serta 

Implementasinya (Online), 

tersediadi:https://www.ilmusaudara.com/2017/04/pengertian-pendidikan-krakter-

tujuan.html (25 Juni 2021)  
34 Ibid, hlm 87 
35Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Depok: PT Rajagrafindo 

Persada, 2017), Hlm 234-236  
36Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Straegi Membangun Karakter 

Bangsa Berperadaban, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm 43    
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Tabel 2.1 

Indikator 18 Nilai Karakter 

No. Nilai Deskripsi 

1. Religius  Sikap dan perilaku dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

2. Jujur  Perilaku yang dilaksanakan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan dan pekerjaan. 

3. Toleransi  Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya 

4. Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguhsungguh dalam mengatasi 

berbagai hamabtan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

6. Kreatif  Berfikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru daris 

sesuatu yang telah dimilki 

7. Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas 

8. Demokratis  Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sa,a hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain 

9. Rasa Ingin 

Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 
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11. Cinta Tanah 

Air 

Cara berfikir, bersikap, bertaubat yang 

menunjukan kesetian, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa 

12. Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuai yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/ 

Komunikatif 

Tindakan yang memperhatikan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama 

dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar 

Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya 

16. Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung 

Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang utnuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam. 

Sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 
Diadaptasi seperlunya dari Kemendiknas (2010:9-10) 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Karakter 

Pembentukan karakter tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

membentuknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

karakter para ahli menggolongkannya kedalam dua bagian, yaitu 

“faktor intern dan faktor ekstern”. Berdasarkan uraian di atas dapat 

dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembetukan 

karakter yaitu faktor intren dan ekstern. Berdasarkan uraian di atas 
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dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembetukan karakter yaitu faktor intren dan ekstern. 

a. Faktor Intern 

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor internal 

ini diantaranya adalah: insting atau naluri, adat atau kebiasaan 

(habit) dan keturunan. 

1) Faktor Insting atau naluri  

Faktor Insting atau (naluri) adalah “aneka corak refleksi 

sikap, tindakan, dan perbuatan manusia dimotivasi oleh 

potensi kehendak yang dimotori oleh insting seseorang 

(dalam bahasa arab disebut gharizah). Pendapat lain 

menjelaskan “Insting adalah suatu sifat yang dapat 

menumbuhkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan 

dengan berfikir lebih dahulu kearah tujuan itu dan tidak di 

dahului latihan perbuatan itu”. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, insting adalah suatu 

sifat yang dimotivasi kehendak untuk menumbuhkan 

perbuatan dengan berfikir lebih dahulu kearah tujuan itu 

dengan tidak didahului latihan perbuatan terlebih, insting 

dapat menjerumuskan manusia kepada kehinaan, tetapi juga 

dapat mengankat derajat tinggi jika insting disalurkan 

kepada hal-hal yang baik dengan tuntunan kebenarannya. 

2) Faktor Adat atau kebiasaan (habit) 

Adat atau kebiasaan adalah setiap tindakan yang dilakukan 

secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga 

menjadi kebiasaan, seperti berpakaian, makan, tidur dan 

olahraga”. Definisi lain menjelaskan “Kebiasaan adalah 

perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah 

dikerjakan”. Berdasarkan pemaparan di atas, adat atau 

kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang sehingga 

menjadi sebuah kebiasaan dalam membentuk tingkah laku 

manusia karena, sikap dan prilaku yang berupa sifat jasmani 

dan ruhani dapat mempengaruhi karakter seseorang. 

3) Faktor Keturunan 

Keturunan merupakan suatu faktor yang dapat 

mempengaruhi keturunan manusia. Dalam kehidupan kita 

dapat melihat anak-anak yang berprilaku menyerupai 
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orangtuanya bahkan nenek moyangnya sekalipun sudah 

jauh. Sifat yang diturunkannya pada garis besarnya ada dua 

macam yaitu:  

a) Sifat jasmaniyah, yakni kekuatan dan kelemahan otot-

otot dan urat sarap orang tua yang dapat di wariskan 

kepada anak-anaknya.  

b) Sifat ruhaniyah, yakni lemah dan kuatnya suatu naluri 

dapat diturunkan pula oleh orang tua yang kelak 

mempengaruhi tingkah laku anak cucunya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, keturuan adalah perilaku 

yang diwariskan oleh orangtuanya bahkan nenek moyang yang 

sudah jauh yang berupa sifat jasmani dan ruhani dapat 

mempengaruhi karakter seseorang. 

 

b. Faktor Ekstern 

Selain faktor intren (yang bersifat dari dalam) yang 

mempengaruhi karakter juga terdapat faktor ekstren (yang 

bersifat dari luar) diantaranya adalah: pendidikan dan 

lingkungan. 

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dari 

segala aspeknya. Pendidikan mempunyai pengaruh besar 

dalam pembentukan karakter, pendidikan ikut mematangkan 

kepribadian sehingga tingkahlakunya sesuaidengan 

pendidikan yang telahditerima oleh seorang baik pendidikan 

formal, informal, maupun nonformal. Pendidikan adalah 

peroses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berdasarkan 

pemaparan diatas, pendidikan merupakan usaha 

meningkatkan diri dalam merubah sikap dan tingkahlaku 

yang dilakukan oleh seorang guru untuk membina dan 

membentuk karakter yang menjadi tujuan dari pendidikan 

yang diberikan oleh kiyai dan ustad/ustadzah di pondok 

pesantren. 

 

 



 45 

2) Lingkungan  

Lingkungan adalah sesuatu yang melingkungi suatu 

tubuh yang hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, 

udara, dan pergaulan manusia hidup selalu berhubungan 

denga manusia lainya atau juga dengan alam sekitar. Maka 

itu sebabnya manusia harus bergaul dan dalam pergaulan itu 

saling mempengaruhi pikiran, sifat dan tingkah laku. 

Definisi lain menjelaskan lingkungan atau “milieu 

artinya suatu yang melingkupi tubuh yang hidup, meliputi 

tanah dan udara, sedangkan lingkungan manusia ialah apa 

yang mengelilinginya, seperti negeri, lautan, udara, dan 

masyarakat”. Karena itu manusia harus bergaul dalam 

lingkungan yang saling mempengaruhi pikiran, sifat dan 

tingkah laku.  

Berdasarkan pemaparan faktor intern dan ekstren 

yang tertera di atas yang bisa membentuk karakter. Bila 

mampu mengoptimalkan faktor-faktor dalam membentuk 

karakter yang baik maka kemungkinan besar akan terbentuk 

manusia yang baik karakternya. 

Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa 

sehubungan dengan judul saya “analisis proses pembelajaran 

tematik bermuatan sains dalam pembentukan karakter pada 

kurikulum 2013 peserta didik di SD/MI” yaitu menganalisis 

atau meneliti proses pembelajaran tematik yang 

mengandung tema sains dalam pembelajaran dan karakter 

apa saja yang terbentuk dalam proses pembelajaran tersebut. 

 

E.  Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Menurut Hendro Darmojo dalam buku Usman Samatowa, 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu pengetahuan yang 

rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya. 

Selain pendapat tersebut Nash dalam buku karanganya The Nature 

of Sciene, menyatakan bahwa IPA itu adalah suatu cara atau 

metode untuk mengamati alam. Ilmu pengetahuan alam merupakan 

terjemahan dari kata-kata dalam bahasa Inggris yaitu Nature 
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Science, artinya ilmu pengetahuan alam. Berhubungan dengan 

alam, bisa juga disebut ilmu yang mempelajari tentang alam.
37

 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar sebaiknya merintis 

kesempatan untuk mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik 

secara alamiah. Tentunya hal ini akan menunjang mereka dalam 

mengembangkan kepandaian bertanya dan mencari jawaban 

berlandaskan bukti serta mengembangkan cara bertindak ilmiah. 

Pusat program pembelajaran IPA di SD hendaknya ditujukan demi 

memupuk minat dan pengembangan peserta didik terhadap dunia 

mereka dimana mereka tinggal. Berdasarkan pendapat para ahli, 

peneliti menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan alam adalah salah 

satu mata pelajaran yang mempelajari tentang bagaimana manusia 

mempelajari alam semesta dan isinya. Ilmu pengetahuan alam juga 

memfokuskan pada aspek kehidupan yang terjadi kenyataan yang 

meliputi manusia, tumbuhan dan hewan .  

 

2. Pembelajaran IPA di SD/MI  

Ilmu Pengetahuan Alam ini sendiria ialah sekumpulan 

ilmu yang mempelajari tentang segala kejadian yang ada dialam 

semesta ini. Pembelajaran IPA di SD/MI secara umum meliputi 

empat bidang ilmu yang mendasar antara lain biologi, fisika, kimia 

dan tentang bumu dan antariska. 

Dalam pembelajaran sains kepada pesrta didik yang berada di 

SD/MI mereka sangatlah diharapkan memiliki pengetahuan dalam 

ilmu sains itu sendiri atau (scientific knowledge), kemudian 

keterampilan berproses dalam ilmu sains atau (scientific process 

skill), kemudian selanjutnya adalah bersikap ilmiah dalam ilmu 

sians atau (scientific attitude) yang baik dan dapat terpadu.
38

  

IPA sebagai scientific knowledge berarti yaitu seseorang 

yang memiliki pengetahuan IPA berupa sekumpulan fakta yang 

faktual, sebuah prinsip, memiliki hukum, dan teori sains. Dalam 

hal keterampilan proses berarti seseorang peserta didik yang 

                                                           
37Usman Samatowa, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, (Jakarta: PT 

Indekeks Permata Media, 2018) h.3  
38Ida Fiteriani, Analisis Perbedaan Hasil Belajar Kognitif Menggunakan 

Metode Pembelajaran Kooperatif Yang Berkombinasi Pada Materi IPA di MIN 

Bandar Lampung. Jurnal Terampil. Vil 04 No 02 Tahun 2017. h. 15  
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diharapkan memiliki keterampilan ilmiah pada saat melakukan 

sebuah praktik atau eksperimen sains, seperti dapat memberikan 

prediksi, mengukur seseuatu, melakukan kegiatan observasi, 

mengajukan pertanyaan terkait praduga terhadap suatu kejadian, 

mengklasifikasikan suatu benda dan hal lain, menggunakan suatu 

alat dan sebagainya. Setelah itu IPA sebagai pembentukan suatu 

nilai-nilai atau bisa disebut juga sikap ilmiah, maksud daripada 

IPA atau ilmu pengetahuan alam sebagai pembentuk sikap 

seseorang untuk menjadi ilmiah adalah seseorang yang bisa 

memecahkan suatu permasalahan yang bersifat ilmiah baik dalam 

kehidupan sehari-hari atau pada saat pembelajaran IPA itu sendiri. 

Dari uraian dan teori yang sudah dijelaskan berarrti pembelajaran 

IPA sangat diharapkan memberikan pengetahuan (kognitif), 

kemudian mempunyai keterampilan (psikomotorik), dan 

pembentukan sikap (afektif). Maka yang seharusnya dilakukan 

oleh seorang guru dalam proses pembelajaran IPA itu sendiri 

adalah membuat sebuah rancangan dimana peserta didik diarakhan 

agar bisa mendongkrak kemampuannya dalam berfikir kritis dalam 

sebuah pemecahan suatu permasalah yang timbul pada saat 

pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal 

seperti ini juga dengan menghadapkan peserta didik disuatu 

kondisi yang memiliki sebuah masalah mereka mampu menyelidiki 

masalah tersebut melalui praktik langsung atau bereksperimen. 

Dalam konteks ini pula membuktikan bahwa ilmu pengetahuan 

alam membutuhkan pengalaman nyata bukan hanya dengan 

memberikan pembelajaran secara teoritis dan peserta didik hanya 

diberikan hapalan dan tugas membaca saja. Pada konsidi ini juga 

pembelajaran IPA dibentuk dengan maksud dan tujuan agar peserta 

didik melalui materi IPA yang telah dipelajarinya akan 

menemukan sebuah relevansi atau suatu ketersesuaian teori dengan 

kenyataan yang faktual dibarengi kegiatan eksperimen atau praktik 

langsung. Konsep pembelajaran IPA yang dibuat secara 

kontekstual akan mendorong peserta didik semakin tahu akan 

pengetahuan yang diberikan di dalam kelas dengan realita yang 

terjadi dikehidupan nyata. Maka dari itu peserta didik melalui 

materi pembelajaran IPA akan terus termotivasi dan memiliki 

keingintahuan yang tinggi dengan materi IPA. Dengan 
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mempelajari materi IPA juga akan semakin memberikan pelajaran 

bahwa IPA itu sendiri sanga 27 penting untuk berkehidupan di 

dunia ini sebagai penerapan rasa syukur terhadap sang pencipta 

yaitu Tuhan kita semua Allah SWT. 

 

3. Hakikat dan Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) 

a. Hakikat IPA  

Pendidikan IPA mampu mempersiapkan pribadi untuk 

meningkatkan reputasi hidupnya. Hal ini bisa jadi karena 

dengan pendidikan IPA, peserta didik untuk berpikir kritis, 

memecahkan suatu masalah, dan membuat vonis yang dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya menuju masyarakat yang 

berpengetahuan secara keilmuan. Sedangkan orientasi 

pembelajaran IPA ini bertujuan memahami alam semesta 

melalui pengamatan, menggunakan prosedur ilmiah, dan 

dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu 

kesimpulan.  

Kemudian didalam kurikulum IPA di sekolah dasar, 

pembelajaran IPA sebaiknya berisi tiga komponen yakni 

sebagai berikut:  

1) Pengajaran IPA harus merangsang pertumbuhan intelektual 

dan perkembangan peserta didik.  

2) Pengajaran IPA harus melibatkan peseerta didik dalam 

kegiatankegiatan praktikum atau percobaan tentang 

pembelajaran IPA.
39

  

3) IPA yang ada di Sekolah Dasar seharusnya membangkitkan 

dan merangsang terbentuknya sikap ilmiah, 

mengembangkan kemampuan penggunaan keterampilan 

IPA, menguasai pola dasar pengetahuan IPA, dan 

merangsang tumbuhnya sikap berpikir kritis dan rasional.  

 

 

                                                           
39Ida Fitriani, Nur Asiah, Baharudin, dan Shintia Fitri Dewi, Praktek Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Berbantu Animasi Multimedia dan Peningkatan 

Hasil Belajar IPA di MI, Jurnal Terampil, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung, Volume 6 Nomor 1, Juni 2019, h. 72  
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b. Tujuan IPA 

Sedangkan para pakar pendidikan IPA dari UNESCO 

tahun 1993 telah mengadakan konferensi dan menyimpulkan 

bahwa pendidikan IPA bertujuan sebagai berikut:  

1) Menolong anak didik untuk dapat berpikir logis terhadap 

kejadian sehari-hari dan memecahkan masalah sederhana 

yang dihadapinya.  

2) Menolong dan meningkatkan kualitas hidup manusia  

3) Membekali anak-anak yang akan menjadi penduduk di masa 

mendatang agar dapat hidup di dalamnya  

4) Menghasilkan perkembangan pola berpikir yang baik  

5) Membantu secara positif pada anak-anak untuk dapat 

memahami mata pelajaran lain terutama bahasa dan 

matematika 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dihubungkan dengan 

judul saya “Analisis Proses Pembelajaran Tematik Bermuatan 

Sains Dalam Pembentukan Karakter Pada Kurikulum 2013 

Pesera Didik Di SD/MI” yaitu menganalisis atau meneliti 

proses pembelajaran tematik yang mengandung tema sains 

dalam pembelajaran dan karakter apa saja yang terbentuk dalam 

proses pembelajaran tersebut. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Hasil penelitian terdahulu yang relevan sebelumnya yang sesuai 

dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan : 

1. Destia Maulina 2019 dengan judul “Analisis Proses Pembelajaran 

Tematik pada Materi Bermuatan Sains Berbasis Kurikulum 2013 di 

SD Negeri Kota Palembang” Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran tematik bermuatan 

sains berbasis kurikulum 2013 di SD Negeri Kota Palembang 

berdasarkan indikator angket guru dan peserta didik pada alokasi 

waktu dengan keterangan sangat baik, indikator pengelolaan kelas 

terlaksana dengan sangat baik, indikator kegiatan awal terlaksana 

dengan sangat baik, indikator kegiatan inti terlaksana dengan baik, 

dan indikator kegiatan penutup terlaksana dengan sangat baik. Jadi, 

kesimpulan pada proses pembelajaran tematik guru mengalami 

kesulitan dalam menjabarkan kompetensi inti dan kompetensi 
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dasar dalam indikator, guru kesulitan dalam mengembangkan suatu 

tema, dan guru juga masih kesulitan untuk menerapkan model 

pembelajaran pada setiap pelajaran. 

2. Alfin Kholifatur Rosyidah 2015 dengan judul “ Problematika 

Pembelajaran Tematik Integratif Kelas IV di Sekolah Dasar Negeri 

Tumpang 01 Kabupaten Malang”. Membahas tentang problematika 

implementasi kurikulum 2013. Hasil penilitian menunjukkan 

bahwa pendidik masih mengalami kendala dalam perencanaan 

kurikulum 2013 yaitu ketidak sesuaian silabus, penggunaan RPP, 

menyusun materi dalam setiap pembelajaran, menyusun langkah-

langkah pembelajaran, merancang media dan bahan ajar tematik, 

dan menyusun penilaian tematik. Pendidik juga mengalami kendala 

dalam pelaksanaan yaitu dalam penyampaian dan penguasaan 

pelaksanaan pembelajaran, penggunaan media dan sumber belajar, 

dalam penilaian kurikulum 2013 juga pendidik mengalami kendala 

yaitu dalam penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

3. Irma Mulyaningsih 2015 dengan judul “Implementasi Pendidikan 

Karakter Pada Pembelajaran Tematik di kelas IV SD N Prembulan 

Galur Kulon Progo”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

perencanaan pembelajaran tematik dari guru kelas IV di SDN 

Prembulan unsur-unsurpada perencanaan pembelajaran cenderung 

sudah menunjukan pengintegrasian pendidikan karakter pada mata 

pelajaran tematik. Jadi, dalam pembelajaran tematik guru 

mengembangkan dan menanamkan Sembilan nilai karkater yang 

dikembangkan oleh Kemendiknas. 
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