
   

 

BAB I 

PEDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan krusial pendidikan Indonesia hingga saat ini 

adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah. Simpulan dari The Political and 

Economic Risk Consultancy (PERC) menyatakan bahwa “mutu sistem pendidikan 

Indonesia adalah terburuk di Asia, yakni berada di bawah urutan ke-12 di bawah 

Vietnam. Hasil penelitian Bank Dunia pun menyimpulkan bahwa “kemampuan 

membaca siswa SD Indonesia berada pada tingkat terendah di Asia Timur. Selain 

itu, laporan Majalah Asia Week (Tilaar, 2002: 10) pun mengemukakan bahwa 

“angka partisipasi pendidikan tinggi Indonesia adalah yang terendah di negara-

negara Asean; perguruan tinggi-perguruan tinggi kita, baik yang bersifat umum 

maupun khusus dalam bidang sains dan teknologi menempati peringkat rendah di 

Asia dan Australia. Sementara itu, dari sisi Indeks Pembangunan Manusia pun 

pada tahun 1997 Indonesia berada pada tingkat 99 dan pada tahun 2000 

peringkatnya menurun menjadi 109, lebih rendah dibanding dengan Vietnam, 

Malayasia, dan Thailand (Data dari Human Development Report yang disusun 

berkala setiap tahun oleh UNDP).  

Permasalahan rendahnya mutu penidikan Indonesia tentu disebabkan oleh 

banyak faktor. Salah satu faktor substansial yang memiliki peranan penting dan 

menentukan bagi keberhasilan penddikan adalah faktor kurikulum. Sanjaya 

(2008:32) mengemukakan pandangan sebagai berikut: 
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Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan penting 
dalam sistem pendidikan karena dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan 
tentang tujuan yang harus dicapaisehingga memperjelas arah pendidikan, 
akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang 
harus dimiliki setiap siswa. Oleh karena itu, begitu pentingnya fungsi dan 
peran kurikulum, maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang mana 
pun harus didasarkan pada asas-asas tertentu. 

 
Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan. Kurikulum memuat 

rumusan tujuan yang harus dicapai, pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh 

setiap siswa, dan strategi serta cara yang dapat dikembangkan. Dalam kurikulum 

juga terintegrasi filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. 

Kurikulum memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan dalam proses 

pembimbingan perkembangan siswa, mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh 

siswa sendiri, keluarga, maupun masyarakat.  

 Mengingat pentingnya peran kurikulum tersebut maka pengembangan dan 

implementasi kurikulum yang efektif dan mampu mewujudkan keberhasilan serta 

meningkatkan mutu pendidikan harus bertolak dari orientasi pengembangan 

kurikulum yang tepat. Seller (Sanjaya, 2008: 33) mengemukakan Pandangan 

sebagai berikut: 

Pengembangan kurikulum harus dimulai dari menentukan orientasi 
kurikulum, yakni kebijakan-kebijakan umum, misalnya arah dan tujuan 
pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik, 
pandangan tentang keberhasilan implementasi kurikulum, dan lain-lain. 
Berdasarkan orientasi itu selanjutnya dikembangkan kurikulum menjadi 
pedoman pembelajaran, diimplementasikan dalam proses pembelajaran 
dan dievaluasi. Hasil evaluasi itulah yang kemudian dijadikan bahan 
dalam menentukan orientasi, begitu seterusnya hingga membentuk siklus.  

 
Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan kurikulum harus 

berorientasi pada tujuan pendidikan yang jelas, pandangan tentang anak yang 

tepat, pandangan tentang proses pembelajaran yang benar, pandangan tentang 
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lingkungan yang konstruktif, konsepsi peranan guru yang efektif, dan sistem 

evaluasi yang valid. Dengan orientasi pengembangan kurikulum yang jelas, benar, 

dan tepat diharapkan pengembangan dan implementasi kurikulum pada setiap 

jenjang dan satuan pendidikan dapat mencapai tujuan dan mutu pendidikan yang 

diharapkan. 

Kurikulum yang dikembangkan dan dimplementasikan di setiap jenjang 

dan satuan pendidikan saat ini adalah Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan 

(KTSP). Kurikulum ini lahir dari semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk 

memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan. Mulyasa (2008:22) 

mengemukakan bahwa:  

”secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan 
dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan 
(otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk 
melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam 
pengembangan kurikulum.”  

 
Dalam realitasnya, pengembangan dan pelaksanan KTSP yang dalam 

Permendiknas No. 24 KTSP itu didefinisikan sebagai kurikulum operasional, 

tampaknya menimbulkan berbagai permasalahan yang sekurang-kurangnya 

menyangkut:  

(1) SNP yang menjadi landasan KTSP belum utuh dan lengkap rincian 
standarnya;  

(2) Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang digulirkan oleh 
BNSP terlalu umum dan terbuka sehingga menyulitkan guru dalam 
merumuskan ke dalam konten atau materi pembelajaran yang siap 
ajar (teachable materials) dilihat dari seleksi dan gradasinya 
berdasarkan potensi siswa pada setiap satuan pendidikan;  

(3) pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum 
tersebut belum memadai sebab selama 25 tahun terakhir guru sudah 
terbiasa menerima kurikulum yang siap pakai (Sundayana, 2009:1).  
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Pengembangan dan implementasi KTSP dan rencana pembelajaran di 

tingkat satuan pendidikan, khususnya di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar 

yang berada di lingkungan kecamatan Cibeber Kota Cilegon, juga masih 

menemukan berbagai permasalahan. Berbagai permasalahan yang dapat dicatat 

melalui studi pendahuluan meliputi aspek kebijakan dalam pengembangan KTSP 

dan rencana pembelajaran, kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, komite 

sekolah, sarana dan prasarana, serta lingkungan. 

 Kebijakan dalam pengembangan dan pelaksanaan KTSP dan rencana 

pembelajaran di Kota Cilegon, khususnya di lingkungan kecamatan Cibeber, 

masih belum kondusif bagi terwujudnya pengembangan dan implementasi KTSP 

dan rencana pembelajaran yang mampu meningkatkan mutu 

pembelajaran/pendidikan. Kebijakan mengenai sosialisasi, uji coba dalam rangka 

akseptabilitas (penerimaan), akuntabilitas (pertangungjawaban), reflikabilitas 

(dapat direfliasi di sekolah lain) dan sustainabilitas (dapat dijaga 

kesinambungannya); dan diseminasi tentang pengembangan dan implementasi 

KTSP dan rencana pembelajaran kurang begitu dilaksanakan secara konisten, 

intensif, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan penataran dan pembinaan 

pengembangan serta implementasi  KTSP dan rencana pembelajaran sangat 

kurang dan belum mampu memberdayakan sekolah-sekolah untuk secara mandiri 

menyusun KTSP dan rencana pembelajaran -nya sendiri. Adapun KTSP dan 

rencana pembelajaran yang saat ini ada di sekolah-sekolah adalah hasil copy paste 

dari sekolah lain dari luar Kota Cilegon, padahal KTSP dan rencana pembelajaran 
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yang sebenarnya disusun sesuai dengan kondisi, karakteristik, kebutuhan, 

tuntutan, dan  potensi lingkungan masing-masing. 

Kebijakan mengenai orientasi pengembangan KTSP dan rencana 

pembelajaran pun, baik yang menyangkut aspek tujuan pendidikan, pandangan 

tentang anak, pandangan tentang proses pembelajaran, pandangan tentang 

lingkungan, konsep tentang peran guru, dan evaluasi itu tidak jelas sehingga para 

guru masih berparadigma lama dalam memandang dan menyikapi soal siswa, 

proses pembelajaran, lingkungan, peran guru, dan evaluasi. Para guru pada 

umumnya masih memandang siswa sebagai objek belajar yang pasif (buka 

sebagai subjek belajar yang aktif-kreatif) sehingga pelaksanaan pembelajaran 

berpusat pada guru (teacher centered) – bukan berpusat pada siswa (student 

centered); kurang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar; dan 

memandang peran guru sebagai penyampai ilmu pengetahuan (transfer of 

knowledge) – bukan sebagai fasilitator penyukses pemerolehan ilmu pengetahuan. 

Lemahnya pengembangan dan pelaksanaan KTSP dan rencana 

pembelajaran di Kota Cilegon, khususnya di lingkungan Kecamatan Cibeber, juga 

disebabkan ketidaksiapan para guru. Pengetahuan dan kemampuan guru dalam 

mengembangkan kurikulum tersebut belum memadai karena sudah puluhan tahun 

guru terbiasa menerima kurikulum yang siap pakai sehingga kebiasaan tersebut 

sulit berubah dalam waktu yang relatif singkat menjadi kemampuan baru yang 

kreatif dan inovatif dalam pengembangan KTSP dan rencana pembelajaran 

sekarang ini. Selain itu, pembinaan yang intensif dan terus-menerus mengenai 
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pengembangan dan implementasi KTSP dan rencana pembelajaran bagi para guru 

pun sangat kurang.  

Seiring dengan keadaan guru sebagaimana dikemukakan di atas, kondisi 

siswa pun pada umumnya belum menunjukkan proses atau cara belajar yang 

sesuai dengan pembelajaran berdasarkan KTSP dan rencana pembelajaran yang 

menuntut siswa belajar secara aktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Hal demikian 

karena pembelajaran yang dikelola guru pada umumnya kurang membimbing dan 

kurang memfasilitasi para siswa untuk berekspresi, bereksperimentasi, 

berkolaborasi, berdiskusi, berkreasi, dan berinovasi dalam proses pembelajaran. 

Kelemahan lainnya yang menyebabkan tidak optimalnya pengembangan 

dan pelaksanaan KTSP dan rencana pembelajaran di lingkungan UPTD 

pendidikan Kecamatan Cibeber adalah tidak berdayanya komite sekolah dalam 

melaksanakan perannnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, 

dan perantara (mediator) bagi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pendidikan 

di sekolah. Padahal, peranan  komite tersebut sangat penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, demokratis, transparan, akuntabel, 

dan sesuai dengan tuntutan pelanggan pendidikan. Di dalam buku Petunjuk 

Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional (Penghimpun, 2003: 263) dinyatakan 

bahwa Komite sekolah memiliki peranan penting sebagai berikut: 

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan. 

2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, 
pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di 
satuan pendidikan. 

3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 
pendidikan. 
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4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan 
pendidikan. 

 
Kelemahan pengembangan dan pelaksanaan KTSP dan rencana 

pembelajaran di SD lingkungan Kecamatan Cibeber juga disebabkan kurang 

memadainya sarana dan prasarana pembelajaran, terutama buku-buku sumber, 

media pembelajaran, ruang perpustakaan, peralatan kesenian, dan laboratorium 

IPA serta bahasa. Selain itu, pemanfaatan yang efektif dan optimal sarana dan 

prasarana pembelajaran yang ada pun kurang diperhatikan oleh para guru karena 

mereka tidak mau repot dan lebih memilih cara pembelajaran yang instan dan 

praktis seperti dengan cara ceramah, penugasan, dan latihan. 

Di sisi lain, lingkungan masyarakat pun kurang begitu kondusif bagi 

peningkatan mutu pembelajaran. Di samping kurang adanya kerja sama antara 

sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang bermutu, lingkungan masyarakat sekitar juga belum 

menunjukkan perhatian dan partisipasi aktifnya terhadap pelaksanaan pendidikan 

di sekolah. Budaya belajar di tengah masyarakat sekitar pun masih sangat lemah.   

Lemahnya pengembangan dan pelaksanaan KTSP dan rencana 

pembelajaran di SD yang berada di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan 

Cibeber, terjadi pada semua mata pelajaran, termasuk di dalamnya mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Lemahnya pengembangan dan pelaksanaan KTSP 

pada mata pelajaran IPA, menurut hasil pengamatan penulis pada studi 

pendahuluan, diindikasikan dengan:  

(1)  kurangnya penguasaan guru terhadap isi KTSP mata pelajaran IPA;  
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(2) rendahnya kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran IPA yang efektif;  

(3) kurangnya pengusaan guru terhadap materi pembelajaran IPA;  

(4) kurangnya penguasaan guru terhadap pemilihan dan penggunaan 

metode pembelajaran IPA yang relevan, variatif, aktivatif, kreatif, dan 

inovatif;  

(5) minimnya penggunaan dukungan media dan sumber pembelajaran IPA;  

(6) cara mengajar guru yang masih didominasi ceramah (teacher centered);  

(7) sistem evaluasi pembelajaran yang masih menekankan aspek 

pengetahuan;  

(8) kurang adanya perbaikan dan pengayaan yang terus menerus; dan  

(9) tidak adanya pembinaan bagi peningkatan kulitas pembelajaran IPA di 

sekolah. 

Lemahnya pengembangan dan pelaksanaan KTSP dan rencana 

pembelajaran IPA juga ditunjukkan dengan pembelajaran IPA yang masih belum 

menekankan pada pengembangan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, serta pengembangan 

berbagai aspek kemampuan siswa seperti kemampuan intelektual, emosional, 

spiritual, sikap, keterampilan, kesadaran, dan apresiasi alam. Hasil belajar siswa 

pun hanya terbatas pada perolehan angka nilai pengetahuan IPA yang bersifat 

verbalistis, dan itu pun belum mencapai tingkat yang optimal. Data awal yang 

diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa rata-rata nilai taraf serap kurikulum 

semester II mata pelajaran IPA pada tahun pelajaran 2008/2009 di Kecamatan 
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Cibeber Kota Cilegon hanya mencapai 65. Perolehan nilai tersebut tentu belum 

optimal dan perlu ditingkatkan lagi 

Sehubungan dengan masalah tersebut maka diperlukan adanya upaya 

pengembangan KTSP dan rencana pembelajaran dalam pembelajaran IPA di 

sekolah dasar yang berada di lingkungan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, yang 

menekankan pada pengembangan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar; memecahkan masalah dan membuat keputusan; pengembangan berbagai 

aspek kemampuan siswa seperti kemampuan intelektual, emosional, spiritual, 

sikap, keterampilan, kesadaran, dan apresiasi alam; serta mengarah pada 

pencapaian hasil belajar siswa yang optimal. 

Upaya tersebut di atas sejalan dengan tujuan pembelajaran mata pelajaran 

IPA di sekolah dasar, yakni sebagai berikut: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 
yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip  dan kesadaran tentang 
adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,  
teknologi dan masyarakat 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 
memecahkan masalah dan membuat keputusan 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 
menjaga dan melestarikan lingkungan alam 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 
keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan  

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 
dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. (Depdiknas, 2006) 

 
Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA bukan semata berupa 

penguasaan pengetahuan IPA, melainkan juga tumbuhnya sikap ilmiah, 

keterampilan menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat 
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keputusan. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar harus 

mewujud berkembangnya multi kemampuan intelektual, emosional, spiritual, 

sikap, keterampilan, kesadaran, dan apresiasi alam sehingga hasil belajar tersebut 

berdimensi utuh dan holistik, serta bermakna. 

Pengembangan KTSP dan rencana pembelajaran dalam pembelajaran mata 

pelajaran IPA di Kota Cilegon diharapkan dapat menghasilkan model 

pembelajaran yang sesuai dengan harapan tujuan tersebut di atas, yaitu yang 

mampu mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, sikap, 

keterampilan, kesadaran, dan apresiasi alam siswa sehingga hasil belajar yang 

diperoleh siswa berdimensi utuh dan holistik, serta bermakna bagi kehidupan 

siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti bermaksud 

melakukan penelitian tentang pengembangan rencana pembelajaran dalam 

meningkatkan pembelajaran pelajaran IPA pada SD di kota Cilegon. Adapun 

rumusan masalah pokok penelitian ini yaitu ”Bagaimana pengembangan rencana 

pembelajaran dalam meningkatkan pembelajaran pelajaran IPA pada SD di 

Kecamatan Cibeber Kota Cilegon?“. Penelitian tentang pengembangan rencana 

pembelajaran dalam meningkatkan pembelajaran pelajaran IPA ini dibatasi pada 

aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran. Rumusan masalah penelitian diuraikan dalam pertanyaan penelitian 

berikut: 
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1. Bagaimana rencana pembelajaran IPA, yang saat ini mencakup aspek 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang saat ini terjadi di kelas 

V pada SD negeri di lingkungan Cibeber Kota Cilegon? 

2. Bagaimana rencana pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan IPA, 

yang mencakup aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi di 

kelas V pada SD negeri di lingkungan Cibeber Kota Cilegon? 

3. Bagaimana dampak pelaksanaan rencana pembelajaran IPA yang 

dikembangkan terhadap hasil dan proses pembelajaran pada siswa 

kelas V pada SD negeri di lingkungan Cibeber  Kota Cilegon? 

4. Apa sajakah factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

rencana pembelajaran IPA di kelas V pada SD negeri di lingkungan 

Cibeber Kota Cilegon? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan gambaran mengenai rencana pembelajaran IPA, yang ada 

saat ini mencakup aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang 

saat ini terjadi di kelas V pada SD negeri di lingkungan Cibeber Kota 

Cilegon. 

2. Mendapatkan rumusan rencana pembelajaran yang cocok untuk 

mengajarkan IPA,  yang mencakup aspek perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi di kelas V pada SD negeri di lingkungan Cibeber Kota Cilegon. 
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3. Mendapatkan gambaran nyata mengenai dampak pelaksanaan rencana 

pembelajaran IPA yang dikembangkan terhadap hasil dan proses 

pembelajaran pada siswa kelas V pada SD negeri di lingkungan Cibeber 

Kota Cilegon. 

4. Mengidentifikasi factor pendukung dan penghambat dalam pengembangan 

rencana pembelajaran IPA di kelas V pada SD negeri di lingkungan 

Cibeber Kota Cilegon. 

 

D. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah 

dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah Rencana yang 

menggambarkan Prosedur  dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi 

dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran paling 

luas mencakup1(satu) kompetensi dasar yang terdiri atas1(satu) 

indikator atau beberapa indikator untuk1(satu) kali  pertemuan atau 

lebih. 

2. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

yang dicapai siswa (gain) berdasarkan perolehan nilai pre test, post 

test, serta analisis perkembangan aktivitas dalam pembelajaran.  

3. Mata Pelajaran IPA, adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan 

di tingkat sekolah dasar. KTSP mengelompokkan mata pelajaran IPA 
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ke dalam kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

yang merupakan pendidikan bidang studi dengan alam semesta serta 

segala proses yang terjadi di dalamnya sebagai objeknya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat: 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memperkaya 

khazanah pengetahuan tentang pengembangan kurikulum, khususnya 

KTSP dan rencana pembelajaran mata pelajaran IPA dalam peningkatan 

hasil belajar siswa 

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi:  

1. Guru kelas V, agar di masa yang akan datang mampu 

mengembangkan kurikulum yang efektif dan efesien, yaitu kurikulum 

yang sesuai dengan tuntutan birokrasi serta mampu diaplikasikan 

dalam pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2. Kepala Sekolah dan Pemegang Kebijakan terkait, hasil penelitian ini 

diharapkan akan memberikan kontribusi pembuka wawasan untuk 

mengecilkan, bahkan menghilangkan, hambatan yang selama ini 

ditemui dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum di sekolah. 

3. Peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar atau 

langkah awal bagi penelitian berikutnya sehingga akan memperkaya 

khasanah penelitian dialam bidang kurikulum 


