
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang 

semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi 

pengelolaan pendidikan dibuktikan dengan pemberian kewenangan kepada 

sekolah untuk menyusun kurikulum yang mengacu pada Undang-undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional, yaitu pasal 3 tentang fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 tentang standar nasional pendidikan. 

Di samping itu adanya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan yang 

memacu agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing seiring dengan 

perkembangan jaman.  

Pengelolaan pendidikan yang diotonomikan di setiap satuan pendidikan 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, masyarakat dan pemerintah 

dengan melihat dan mengangkat ciri karakteristik daerah yang perlu segera 

dilaksanakan. Bentuk nyata dari desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah 

diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan 

dengan pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam 

penyusunan, pelaksanaan  maupun pengembangannya di sekolah. 
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Sektor pendidikan meski sudah diotonomikan, namun dalam kenyataan  

kualitas pendidikan dasar untuk Sekolah Dasar justru masih merupakan bagian 

masalah pokok pendidikan nasional yang belum terpecahkan dengan baik. Dalam 

rangka meningkatkan  kualitas pendidikan ini sesungguhnya banyak usaha yang 

telah ditempuh oleh pemerintah,  antara lain  berupa pembaharuan kurikulum 

dalam kurun waktu tertentu, metode mengajar, peningkatan sarana prasarana 

pendidikan, peningkatan dan pengadaan buku, penataran guru serta 

pengembangan profesi dan peningkatan kualifikasi guru. Namun demikian hasil 

yang dicapai belum mencapai kriteria yang memuaskan, dan masih perlu 

ditingkatkan agar dapat mencapai standar kualitas yang diharapkan.  

Konsep desentralisasi, secara faktual ada komponen-komponen kebijakan 

yang harus didesentralisasikan, seperti pengelolaan anggaran, perawatan dan 

pemeliharaan gedung sekolah, kegiatan belajar mengajar dan pelayanan belajar, 

evaluasi kemajuan belajar peserta didik, pertumbuhan jabatan guru, penentuan 

kepala sekolah, yang semuanya langsung bersentuhan dengan mutu pendidikan 

(Syaiful Sagala, 2006 : 269). Desentralisasi didukung dengan prinsip-prinsip 

pedagogis, bahwa pendidikan harus melalui proses yang aktif dan penuh 

kebebasan yang melibatkan seluruh guru (Agustiar Syah Nur, 2002 : 285).  

Di antara otonomi yang lebih besar, diberikan kepada sekolah adalah 

menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, yang 

kemudian disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu 

kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing- masing 

satuan pendidikan (sekolah). Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-
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rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP); (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi (SI); (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL); (5) Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan 

SKL; (6) Panduan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sesuai 

prinsip desentralisasi pemberlakuan KTSP memberikan keleluasaan suatu sekolah 

mengembangkan diri secara optimal.  

Keberhasilan kualitas pendidikan ditentukan oleh beberapa komponen 

pendidikan antara lain peserta didik, guru, sarana prasarana, kurikulum, sistem 

pengelolaan, sosial budaya, dan trilogi pendidikan yang telah diatur dalam Standar 

Nasional Pendidikan (SNP).  Keberhasilan pendidikan sangat jelas terkait dengan  

kualitas sumber daya manusia yang ada, baik yang mengambil keputusan, penentu 

kebijakan, pemikir dan perencana, maupun yang menjadi pelaksana di sektor 

terdepan serta para pelaku fungsi kontrol atau kepengawasaan pendidikan . Hal ini 

menunjukkan bahwa unsur manusia menjadi penggerak roda pelaksana 

pendidikan, baik mulai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

serta evaluasi pembelajaran. 

 Faktor sumber daya manusia yang ada di Sekolah Dasar meliputi kepala 

sekolah, guru dan peserta didik, inilah yang  berada pada posisi penting dan 

strategis dalam pendidikan dalam arti berfungsi strategis untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran yang tertera dalam kurikulum dan yang diamanatkan dalam tujuan 

pendidikan nasional. Peningkatan kualitas pendidikan akan tercapai/terwujud  

apabila disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut, serta 

memiliki kurikulum yang relevan. Di dalam kurikulum mengatur tentang 

pelaksanaan pembelajaran, standar kompetensi untuk mengarah pada tujuan 

pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan jaman, mutu/kualitas yang  

tinggi, baik dari segi proses maupun hasil memiliki bobot daya saing sesuai 

dengan tujuan yang telah ditentukan. 

 Kepala sekolah, guru yang merupakan unsur penting dalam proses 

pembelajaran tersebut mempunyai kewajiban menjaga kestabilan dan 

keseimbangan proses pendidikan, meningkatkan dinamika serta kinerjanya agar 

target dan tujuan pendidikan dalam kurikulum dapat tercapai. 

 Dalam rangka peningkatan kinerja kepala sekolah dan guru banyak hal 

bisa dilakukan seperti melalui pelatihan-pelatihan pendidikan dalam jabatan 

seperti diklat, penataran, work shop, outbond, serta kegiatan-kegiatan dalam gugus 

baik melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)  untuk Kepala Sekolah 

maupun Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk guru. Kegiatan-kegiatan tersebut 

merupakan sarana strategis bagi peningkatan kualitas  kepala sekolah dan guru 

karena dalam  forum K3S ataupun KKG baik guru maupun Kepala Sekolah bisa 

saling memberi dan menerima masukan-masukan yang positif untuk kemajuan 

dan peningkatan pembelajaran dan sebagai wahana untuk membahas kesulitan 

atau hambatan dalam pembelajaran serta mengatasi masalah atau hambatan 

tersebut. Bahkan di kegiatan ini guru yang baru saja mengikuti penataran dan 
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mendapat materi dari penataran bisa ditularkan atau diberikan kepada guru-guru 

lain dalam satu gugus atau bahkan satu kecamatan. Apabila ada guru atau kepala 

sekolah mengalami hambatan atau masalah di sekolahnya maka, pada tingkat 

kegiatan forum ini dapat dibicarakan untuk mencari solusinya. Untuk kegiatan 

pelatihan-pelatihan pendidikan dalam jabatan seperti diklat, penataran, work shop,

outbond, kegiatan-kegiatan ini akan menambah pengetahuan dan wawasan guru 

untuk lebih inovatif  untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Sebagai pedoman sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui Visi dan 

Misi masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan  kesesuaian dan 

kekhasan daerah, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. 

Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan 

penyesuaian progam pendidikan di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan 

potensi daerah.   

Tahun pelajaran 2006/2007 Sekolah Dasar di Kecamatan Sragen secara 

serentak mulai melaksanakan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Di samping 

landasan tersebut penerapan KTSP mengacu pada keputusan Mendiknas Nomor 

22 tahun 2006 tentang standar isi yang mencakup lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kelulusan, standar isi merupakan kerangka dasar dan 

struktur kurikulum, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedang di dalam 
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keputusan Mendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompentasi lulusan 

merupakan kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan yang harus dicapai peserta didik setelah dinyatakan lulus. 

Dengan dimulainya pelaksanaan KTSP secara serentak di seluruh sekolah 

dasar se Kecamatan Sragen maka setiap unit kerja (SD) harus menyediakan semua 

perangkat yang meliputi pedoman kurikulum, Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, Penilaian Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar yang mencakup  

peningkatan potensi, kecerdasan dan minat sesuai tingkat perkembangan peserta 

didik Tim penyusun KTSP di SD terdiri atas guru dan kepala sekolah sebagai 

ketua merangkap anggota serta melibatkan komite sekolah dan nara sumber serta 

pihak lain yang terkait, sedangkan supervisi dilakukan dinas pendidikan. 

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah 

dapat berbentuk rapat kerja atau lokakarya sekolah/sekelompok sekolah yang 

dilaksanakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Kegiatan 

penyusunan KTSP ini meliputi penyiapan dan penyusunan draf, review dan revisi, 

finalisasi, pemantaban dan penilaian. Dokumen KTSP pada SD dinyatakan 

berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah 

yang diketahui oleh dinas tingkat kabupaten yang bertanggung jawab dibidang 

pendidikan. 

Pengembangan KTSP pada Sekolah/Satuan Pendidikan selain menyusun 

dan melaksanakan kurikulum juga memiliki tanggung jawab untuk 

mengembangkan kurikulumnya. Pengembangaan KTSP sangat beragam, namun  

mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan 
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pendidikan secara nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, 

standar proses,  standar kompetensi  lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Dua dari delapan standar nasional 

tersebut adalah standar isi dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang  menjadi 

acuan standarisasi mutlak dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran, termasuk juga 

di dalamnya pelaksanaan pembelajaran sejarah. 

Pembelajaran sejarah di Sekolah Dasar masih terpadu dalam materi 

pelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial dengan diajarkan oleh seorang guru kelas , hal 

ini merupakan permasalahan tersendiri terkait dengan guru yang kemungkinan 

tidak semua guru sebagai guru kelas menguasai materi IPS/Sejarah yang menjadi 

tanggung jawabnya maupun alokasi waktu dan perluasan materi sejarah. 

Pembelajaran sejarah bukan hanya bertujuan untuk memenuhi ingatan para 

peserta didik dengan berbagai fakta dan materi yang harus dihafal melainkan 

untuk membina mental yang sadar akan tanggung jawab terhadap hak dirinya 

sendiri dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa dan negara (Nursid 

Sumaatmaja, 1982 : 21). Dalam hal ini berarti bahwa pembelajaran sejarah 

merupakan upaya menerapkan teori, konsep, prinsip ilmu sosial secara nyata 

terjadi di masyarakat. 

Mengingat  tuntutan jaman yang semakin maju, maka pembelajaran 

sejarah perlu diarahkan pada pembekalan kemampuan peserta didik agar nantinya 

memiliki kompetensi  yang diperlukan. Langkah yang dapat dijadikan alternatif 

antara lain menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, terutama yang 
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berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak. Alternatif tersebut disamping lebih 

ekonomis (tidak memberatkan peserta didik), sisi positif lainnya adalah 

ditunjukkan pada kondisi riil masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan 

paradigma baru dalam strategi pembelajaran yang disebut Contextual Teaching 

and Learning (CTL) yang menekankan bahwa dalam pembelajaran perlu 

mengaitkan dengan kondisi yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari. Di samping itu proses pembelajaran hendaknya diupayakan menghubungkan 

bahan pelajaran untuk tataran sekolah di atasnya. 

Kegiatan pembelajaran sejarah perlu menggunakan kejadian aktual untuk 

mendukung atau memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

telah dituangkan dalam kurikulum, bahkan diharapkan mampu meningkatkan 

daya tarik peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, karena materinya relevan 

dengan peristiwa yang terjadi di lingkungannya. 

Terkait dalam proses pembelajaran sejarah, guru cenderung menggunakan 

metode ceramah dalam menyampaikan materi karena dianggap lebih mudah 

dalam mengatur kelas. Pembelajaran yang demikian tidak mempersiapkan peserta 

didik untuk mampu hidup dalam masyarakat melainkan peserta didik mempelajari 

tentang masyarakat bukan cara hidup bermasyarakat. Mengingat objek material 

sejarah yang utama adalah hubungan antar manusia dengan kelompok dan 

lingkungan berikut masalahnya, maka belajar sejarah pada hakikatnya adalah 

belajar pemecahan masalah, dengan demikian fokus perhatian sejarah 

sesungguhnya terletak pada upaya pengembangan kemampuan implikasi dan 

penemuan-penemuan alternatif pemecahannya. Dalam hal ini guru harus mampu 
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memilih pendekatan dan metode, strategi, media, topik pembelajaran sejarah yang 

tepat, disesuaikan dengan tema, kompetensi dasar, standar kompetensi, indikator, 

serta tujuannya agar belajar yang bersifat verbalistis bisa dihindari, dengan 

demikian pembelajaran yang dititik beratkan pada aspek kognitif, afektif, 

psikomotorik terwujud. 

Proses dalam pembelajaran sejarah guru dipercaya untuk memperkaya 

ilmu peserta didik dengan berbagai metode mengajar. Multimetode mengajar 

dapat dilakukan di  dalam kelas dan di luar kelas sehingga pembelajaran yang 

aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan akan terwujud. Berbagai jenis 

lingkungan, seperti lingkungan sosial budaya, lingkungan alam (fisik) maupun 

lingkungan biologis merupakan sejumlah faktor yang berpengaruh dan 

mendukung terhadap proses pembelajaran yang bermutu, bermakna dan 

menyenangkan. 

 Agar peserta didik bisa memahami dengan baik mengenai konsep-konsep 

sejarah dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Dasar Kecamatan Sragen 

guru dalam mentransfer ilmu melalui multimetode serta pembelajaran yang Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM). Pembelajaran yang 

aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan berarti pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik (student centered), yang dapat mengembangkan kreativitas, 

menciptakan suasana/kondisi yang menyenangkan dan menantang, kontekstual, 

bisa memberikan pengalaman belajar yang beragam, serta belajar dan berbuat 

(learning by doing). 
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Dalam pembelajaran Sejarah di Sekolah Dasar, untuk lebih menarik 

perhatian peserta didik seorang guru dituntut menguasai serta melaksanakan 

berbagai cara antara lain dengan menggunakan media, strategi dan sumber belajar 

yang bisa ditemukan di lingkungan, baik rumah maupun lingkungan sekolah. 

Selain faktor penyajian dari guru masih banyak faktor lain  yang merupakan unsur 

utama atau penentu untuk mencapai tujuan belajar sebagaimana direncanakan 

guru, juga tujuan tercapainya perwujudan yang optimal dari potensi-potensi 

pribadi peserta didik untuk aktualisasi secara optimal. 

Penekanan pada proses pembelajaran yang maksimal menjadi lebih 

penting, karena guru harus mampu membantu menerjemahkan proses kegiatan 

pembelajaran yang secara pribadi bermakna dan menjadi pengalaman milik 

pribadi peserta didik. Dilandasi oleh pemikiran bahwa peserta didik Sekolah 

Dasar perkembangan belajarnya adalah pada taraf atau tataran konkret, maka 

harus ditunjukkan dengan benda-benda yang nyata di sekitarnya. Di samping itu 

esensi sejarah di antaranya adalah mempelajari interaksi manusia dengan manusia, 

maupun manusia dengan lingkungan, maka sangat tepat apabila pembelajaran 

sejarah dilaksanakan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar, sehingga materi belajar yang bersifat abstrak lebih bisa dikonkretkan. 

 Suasana proses pembelajaran dalam KTSP dengan pembelajaran 

PAIKEM  terjadi secara dialogis antar peserta didik, maupun peserta didik dengan 

guru sehingga tercipta suasana lebih aktif dan interaktif, relevan dengan 

paradigma sistem pembelajaran yang sedang berkembang yaitu memposisikan 

guru sebagai moderator dan fasilitator  dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 
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pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, peran guru 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran sejarah tampaknya belum berkembang 

secara luas dan optimal, hal ini di antaranya karena dimungkinkan tidak sedikit 

guru kurang berkualitas sehingga kurang bisa memahami KTSP, juga 

dimungkinkan karena  pemetaan alokasi dan materi Sejarah dalam IPS SD sangat 

minim, yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajarannya.  

Kepala Sekolah dan guru yang berkualitas adalah kepala sekolah dan guru 

yang mengetahui serta paham akan tugas pokok dan fungsinya di antaranya adalah 

paham akan kurikulum, karena di kecamatan Sragen yang digunakan sekarang 

adalah KTSP, maka  artinya setiap sekolah mutlak harus dapat menyusun, 

mengembangkan dan melaksanakan KTSP. Guru yang berkualitas dalam 

pembelajaran yaitu guru yang dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran meliputi tugas dalam penjabaran SK, KD, silabus serta pembuatan 

RPP, dan menilai hasil belajar, guru yang dapat melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar sesuai dengan perencanaannya, dan guru yang dapat memilih topik/ 

tema yang sesuai SK/KD, dan dapat memilih strategi pembelajaran serta media 

pembelajaran yang sesuai. 

Kondisi yang ada, masih banyak guru yang belum mampu sebagai 

fasilitator, artinya masih banyak guru yang tidak  berkualitas seperti yang 

diharapkan. Lebih lagi masih banyak kepala sekolah maupun guru yang belum 

paham akan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan KTSP, dan ini merupakan  

salah satu permasalahan yang ada di SD Negeri Kecamatan Sragen. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1.   Bagaimana pemahaman guru terhadap KTSP IPS/Sejarah Sekolah Dasar 

Negeri Kecamatan Sragen  

2.   Bagaimana rencana pelaksanaan  pembelajaran (RPP) IPS/Sejarah yang 

disusun guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sragen. 

3.   Bagaimana guru dalam memilih topik/materi pembelajaran IPS/Sejarah pada 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sragen. 

4.   Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS/Sejarah di Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Sragen  

5.  Apa saja hambatan pembelajaran IPS/Sejarah di Sekolah Dasar Negeri 

Kecamatan Sragen 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

 Untuk mengetahui implementasi  KTSP dalam pembelajaran IPS/Sejarah pada 

SD Negeri Kecamatan Sragen. 

2. Tujuan Khusus  

Untuk mendapatkan deskripsi secara rinci dan mendalam mengenai : 

a. Pemahaman guru terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

IPS/Sejarah di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sragen. 

b. Rencana pelaksanaan  pembelajaraan IPS/Sejarah yang disusun guru di  

Sekolah Dasar Negeri  Kecamatan Sragen . 
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c. Topik/materi pembelajaran IPS/Sejarah pada Sekolah Dasar Negeri  

Kecamatan Sragen. 

d. Pelaksanaan pembelajaran IPS/Sejarah di Sekolah   Dasar Negeri  

Kecamatan Sragen. 

e. Hambatan yang terjadi dalam pembelajaran IPS/Sejarah di Sekolah Dasar 

Negeri Kecamatan Sragen 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun 

secara praktis :  

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan manfaat untuk menjelaskan konseptual tentang KTSP 

IPS/Sejarah di Sekolah Dasar Negeri  Kecamatan Sragen. 

b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi penelitian sejenis atau 

penelitian lanjutan demi pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

 Bagi Satuan Pendidikan dan Guru  

a. Menjadi masukan untuk meningkatkan pemahaman  guru  terhadap KTSP 

dalam pembelajaran IPS/Sejarah di SDN Kecamatan Sragen. 

b. Memberi masukan untuk pertimbangan dalam pembuatan  rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) sehingga dapat disusun rencana 
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pelaksanaan pembelajaran yang inovatif, kontekstual, sistematis sesuai 

dengan kebutuhan. 

c. Memberikan masukan yang berguna bagi Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Sragen dalam memilih materi IPS/Sejarah yang lebih tepat 

bagi tujuan pendidikan 

c.   Memberikan masukan bagi guru dalam memilih topik, strategi, media 

pembelajaran IPS/Sejarah di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sragen. 

d. Memberikan masukan tentang hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPS/Sejarah di   Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sragen 
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