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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Pengertian Kurikulum 

Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu 

pendidikan tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai 

tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Menurut  Sani & Kurniasih 

(2014: 3) di Indonesia sendiri pengertian kurikulum terdapat dalam pasal 1 

butir 19 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu  Sedangkan 

menurut Harold B. Alberty dalam Trianto (2011: 14) kurikulum adalah segala 

kegiatan oleh sekolah bagi pelajar, kegiatan yang disajikan oleh sekolah ini 

dibedakan antara kegiatan yang dilakukan didalam kelas dan di luar kelas, 

serta kegiatan yang dilakukan di dalam dan luar sekolah. 

Sementara itu menurut Sutopo dan Soemanto dalam Susilo (2007: 79) 

kurikulum memiliki lima definisi yaitu :  

a. Kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian 

tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan 

dari tahun ke tahun.  

b. Kurikulum dilukiskan sebagai bahan tertulis yang dimaksudkan 

untuk digunakan oleh para guru di dalam melaksanakan pelajaran 

untuk murid-muridnya.  
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c. Kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dalam 

bentuk yang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh guru 

disekolah.  

d. Kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman-

pengalaman belajar, alat-alat pelajaran dan cara-cara penilaian yang 

direncanakan dan digunakan dalam pendidikan.  

e. Kurikulum dipandang sebagai suatu program pendidikan yang 

direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan tertentu.  

 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah rancangan 

pendidikan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan bagi peserta didik yang 

dilakukan untuk mengembangkan  potensi dirinya agar memiliki kualitas 

yang diinginkan masyarakat dan bangsanya untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan tertentu 

 

2.2 Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan 

saintifik dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemendikbud ( 2013: 4 ) 

menyatakan bahwa :  

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, 

mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan 

semua mata pelajaran. Untuk mata pelajaran materi, atau situasi 

tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat 

diaplikasikan secara prosedur. 

 

 

Menurut Mulyasa ( 2013:65 ) kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan 
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afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia.  

Dalam hal pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan 

kompetensi dan karakter peserta didik berupa panduan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai 

wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara konseptual. 

Adapun kelebihan dari kurikulum 2013 menurut Sani & Kurniasih (2014: 40) 

yaitu: 

a. Siswa dituntut untuk aktif ,kreatif dan inovatif dalam setiap 

pemecahan masalah yang mereka hadapi disekolah 

b. Adanya penilaian dari semua aspek yaitu bukan hanya didapat dari 

nilai ujian saja tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, praktek, 

sikap dan lain-lain. 

c. Munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang 

telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. 

d. Adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional, kompetensi yang dimaksud menggambarkan 

secara holistik domain sikap,keterampilan dan pengetahuan. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 

merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif ,kreatif dan 

inovatif dalam setiap pemecahan masalah dalam pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik melalui tahapan kegiatan  mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, mengolah, menyimpulkan, menyajikan dan 

mengkomunikasikan yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional. 

 

 

 



12 
 

2.3 Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungan sehingga terjadi proses interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang menjadikan 

perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik.  Seperti yang 

dikemukakan oleh Hidayat (2013: 146) yaitu kegiatan pembelajaran 

merupakan pengembangan dari pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru 

pada saat seorang individu beroriantasi dengan informasi dan lingkungan. 

Pembelajaran pada kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi untuk 

meningkatkan  kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan 

pengetahuan (knowledge). Mulyasa (2013:899) menyatakan bahwa 

Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik yang 

menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai 

kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. 

Menurut Daryanto (2014:16) pelaksanaan pembelajaran pada pelaksanaan 

kurikulum 2013 memiliki karakteristik yang berbeda dari pelaksanaan 

kurikulum 2006. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang diharapkan 

maka terdapat 14 prinsip utama pembelajaran yang perlu guru terapkan yaitu: 

1. Dari siswa diberi tahu menuju siswa mencari tahu. Pembelajaran 

mendorong siswa menjadi pembelajar aktif,  

2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar 

berbasis aneka sumber; pembelajaran berbasis sistem lingkungan.  

3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan 

penggunaan pendekatan ilmiah.  

4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis 

kompetensi Pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar, tetapi 

dari aktivitas dalam proses belajar yang dikembangkan dan dinilai 

adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. 
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5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Mata 

pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen 

sistem yang terpadu.  

6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju 

pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi.. 

7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif.  

8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal 

(hardskills) dan keterampilan mental (softskills).  

9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan  dan 

pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. 

10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi 

keteladanan,membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas 

siswa dalam proses pembelajaran  

11. Pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.  

12. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, 

siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.  

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.  

14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya 

siswa.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran yang menekankan 

kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan 

(knowledge) untuk meningkatkan keterampilan fisikal (hardskills) dan 

keterampilan mental (softskills) peserta didik. 

 

2.4 Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

2.4.1 Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran untuk membantu peserta didik 

melakukan kegiatan belajar. Menurut Hanafiah (2009: 41) 

menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan salah satu 
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pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik 

secara adaptif maupun generatif.  

Sedangkan menurut Sani (2013: 89) model pembelajaran merupakan 

kerangka konseptual berupa pola prosedur sistematik yang 

dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam 

mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

belajar.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah  suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan 

oleh guru untuk meningkatkan aktivitas, sikap, dan pengetahuan siswa 

dalam  mencapai tujuan pembelajaran melalui proses pembelajaran di 

dalam kelas. 

 

2.4.2 Pembelajaran Berbasis Masalah  

Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) merupakan 

salah satu pendekatan dalam pembelajaran aktif yang mendorong 

terjadinya proses pembelajaran dengan menggunakan permasalahan 

dalam dunia nyata yang bertujuan menciptakan suasana pembelajaran 

yang lebih optimal, kreatif, dan partisipatif sehingga pengembangan 

potensi peserta didik dapat berkembang. 

Menurut Ward dan Stepien dalam Ngalimun (2013: 89) pembelajaran 

berbasis masalah  adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan 

siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode 

ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang 
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berhubungan dengan masalah tersebut sekaligus bisa memiliki 

kemampuan keterampilan memecahkan masalah. 

Sedangkan menurut Arends (2009:56) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran 

yang menuntut siswa untuk mengerjakan permasalahan yang autentik 

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri dan 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri. 

Selain itu Ibrahim dan Nur dalam Rusman (2010: 241) menegaskan 

bahwa pembelajaran berbasis masalah  merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat 

tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, 

termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah  merupakan model yang berfokus pada 

suatu permasalahan yang diberikan kepada siswa, kemudian siswa 

diminta untuk mencari pemecahan masalah tersebut melalui berbagai 

sumber untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri yang bertujuan 

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih optimal, kreatif, dan 

partisipatif. 

2.4.3 Karakteristik Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menurut Putra (2013: 72 ) bahwa karakteristik model pembelajaran 

berbasis masalah yaitu: 

(a) belajar dimulai dengan satu masalah, (b) memastikan bahwa 

masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa, (c) 
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mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, (d) memberikan 

tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan 

menjalankan secara langsung proses belajar, (e) menggunakan 

kelompok kecil, (f) menuntut siswa untuk mendemonstrasikan 

yang telah dipelajari dalam bentuk produk atau kinerja. 

 

 

Sedangkan karakteristik model pembelajaran berbasis masalah 

menurut Rusman (2010: 232) adalah sebagai berikut:  

a) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar.  

b) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada 

di dunia nyata yang tidak terstruktur.  

c) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple 

perspective).  

d) Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh 

siswa, sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan 

identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar.  

e) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama.  

f) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, 

penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi merupakan 

proses yang esensial dalam problem based learning.  

g) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif.  

h) Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah 

sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk 

mencari solusi dari sebuah permasalahan.  

i) sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. 

j) Problem based learning melibatkan evaluasi dan review 

pengalaman siswa dan proses belajar.  

 

 

Selain itu, ada hal khusus yang membedakan model Pembelajaran 

berbasis masalah dengan model lain yang sering digunakan guru yang 

dikemukakan oleh Slavin, dkk dalam Amir (2010: 23) yaitu sebagai 

berikut :  

Tabel 1. Perbedaan PBM dengan Metode Lain 

No Metode belajar 

 

Deskripsi 

 

1 Ceramah Informasi dipresentasikan dan 

didiskusikan oleh guru dan 

siswa.  
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2 Studi Kasus Pembahasan kasus biasanya 

dilakukan di akhir pembelajaran 

dan selalu disertai dengan 

pembahasan di kelas tentang 

materi (dan sumber-sumbernya) 

atau konsep terkait dengan 

kasus.  

 

3 Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

Informasi tertulis yang berupa 

masalah diberikan diawal 

kegiatan pembelajaran. 

Fokusnya adalah bagaimana 

siswa mengidentifikasi isu 

pembelajaran sendiri untuk 

memecahkan masalah. Materi 

dan konsep yang relevan 

ditemukan oleh siswa  

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah ( problem based learning ) dimulai 

oleh adanya masalah yang dimunculkan oleh siswa ataupun guru yang 

diangkat dari permasalahan dunia nyata kemudian siswa 

memperdalam pengetahuannya tentang sesuatu yang telah 

diketahuinya untuk dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa 

sehingga siswa menjadi terdorong lebih aktif dalam belajar. 

 

2.4.4 Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 

Kegiatan pembelajaran dalam strategi pembelajaran berbasis masalah 

dimulai dengan pemicu masalah. Menurut Fogarty dalam Supinah 

(2010: 21)  pembelajaran berbasis masalah dimulai dengan masalah 

yang tidak terstruktur. Langkah-langkah yang akan dilalui siswa 

dalam proses pembelajaran berbasis masalah adalah (1) menemukan 
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masalah, (2) mendefinisikan masalah, (3) mengumpulkan fakta, (4) 

menyusun dugaan sementara atau hipotesis, (5) penelitian, (6) 

menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan, (7) 

menyimpulkan alternatif-alternatif pemecahan secara kolaboratif, dan 

(8) mengusulkan solusi. 

Riyanto (2010: 307) mengusulkan langkah-langkah model ini secara 

sederhana sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan dan melempar masalah kepada siswa. 

2. Membentuk kelompok kecil, dan masing-masing kelompok 

siswa mendiskusikan masalah tersebut dengan memanfaatkan 

dan merefleksi pengetahuan/keterampilan yang mereka miliki. 

Siswa juga membuat rumusan masalah dan membuat hipotesis-

hipotesisnya. 

3. Siswa mencari (hunting) informasi dan data yang berhubungan 

dengan masalah yang sudah dirumuskan. 

4. Siswa berkumpul dalam kelompoknya untuk melaporkan data 

apa yang sudah diperoleh dan mendiskusikan dalam 

kelompoknya berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut. 

Langkah ini diulang-ulang sampai memperoleh solusinya. 

5. Kegiatan diskusi penutup sebagai kegiatan akhir apabila proses 

sudah memperoleh solusi yang tepat. 

Sedangkan menurut Suprijono (2007:74), langkah-langkah pembelajaran 

berbasis masalah adalah:  

1. Memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada peserta 

didik.  

Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik 

yang dibutuhkan, memotivasi perserta didik untuk teribat 

dalam pemecahan masalah yang telah dipilih.  

2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar (meneliti).  

Pada tahap ini, guru mengelompokkan siswa untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan permasalahannya 15  

3. Membimbing investigasi mandiri dan kelompok.  



19 
 

Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan solusi 

pemecahan masalah.  

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.  

Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan hasil karya diskusinya kepada 

kelompok lain dan berbagi tugas dengan temannya.  

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah  

Pada tahap ini, guru membantu peserta didik melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang telah mereka gunakan. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa langkah pembelajaran 

berbasis masalah yang lebih praktis dirimuskan oleh Suprijono yaitu: 

1) proses mengorganisasikan siswa kepada masalah, 2) 

mengorganisasikan siswa untuk belajar memecahkan masalah, 3) 

penyelidikan masalah secara mandiri dan kelompok, 4) 

mengembangkan dan mempresentasikan hasil yang diperoleh dan 5) 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Fokus pada penelitian ini adalah pada penerapan pembelajaran berbasis 

masalah berdasarkan kurikulum 2013 pada kelas V di SD Negeri 2 Labuhan 

Ratu Bandar Lampung. Model pembelajaran berbasis masalah telah menjadi 

satu kesatuan dalam pembelajaran kurikulum 2013 dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran berbasis masalah dalam kurikulum 2013 lebih 

menekankan pada proses pembelajaran yang melibatkan siswa untuk 

memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sesuai dengan 
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prinsip kurikulum 2013 yang menuntut siswa untuk aktif serta terlibat 

langsung dalam materi pembelajaran.  

Oleh karena itu penting kiranya hasil penggunaan model pembelajaran 

berbasis masalah dapat meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat 

melahirkan lulusan yang bermutu sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

masyarakat maupun siswa itu sendiri serta tujuan kurikulum 2013 dapat 

terlaksana dengan baik. Keberhasilan dalam upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dipengaruhi oleh input dan proses yang berlangsung. Sehingga 

disusun kerangka pikir sebagai berikut: 

 

INPUT 

Konsep Model 

Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

Berdasarkan 

Kurikulum 2013 

PROSES 

1. Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis 

Masalah Berdasarkan 

Kurikulum 2013 

2. Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis 

Masalah Berdasarkan 

Kurikulum 2013 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

OUTPUT 

Hasil 

Penggunaan 

Penerapan Model 

Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

Berdasarkan 

Kurikulum 2013 

 


