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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

 

Untuk peningkatan pembelajaran tematik terutama pada siswa Sekolah Dasar (SD) 

dalam rangka pembelajaran sehingga siswa tidak hanya mengenal melalui penjelasan 

guru dengan penggunaan metode ceramah saja melainkan siswa tahu tentang apa 

yang dijelaskan guru baik bentuk, kegunaan dan wujud secara nyata dari apa yang 

dijelaskan  guru. 

 

Untuk peningkatan pembelajaran tematik tema diri sendiri, maka banyak cara atau 

media yang dapat dipergunakan oleh guru kelas rendah khususnya kelas II, di 

antaranya dengan belajar menggunakan media belajar yang dalam hal ini lebih 

dikenal dengan penggunaan alat peraga, terutama melalui aktivitas belajar mengajar 

yang dilaksanakan oleh guru kelas II yaitu dengan menunjukkan gambar yang akan 

dijelaskan secara langsung kepada siswa baik dalam bentuk visual atau model gambar 

sesuai dengan penjelasan materi yang diberikan maupun dalam bentuk sesungguhnya. 

   

Alat peraga tersebut sangat penting  artinya dalam  membantu memotivasi siswa 

untuk mengetahui secara langsung penjelasan guru tentang materi yang diberikan 
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terutama bentuk dari materi yang dijelaskan. Oleh karenanya peningkatan 

pembelajaran tematik tema diri sendiri menggunakan alat peraga merupakan faktor 

penting dalam pengenalan secara lebih mendalam tentang materi yang diberikan 

sekaligus peningkatan prestasi belajar tematik siswa kelas II.  

  

Dari hasil pra penelitian yang dilaksanakan pada siswa kelas II  di SDN 1 Rawa Laut 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011 didapatkan masih adanya siswa yang 

pembelajaran tematik tema diri sendiri masih belum mengalami peningkatan dengan 

nilai rata-rata 4,0 – 6,0 dan jarang siswa yang mendapatkan nilai diatas rata-rata 8,0 – 

9,0.   

 

Setelah melalui pra penelitian ternyata peningkatan pembelajaran tematik  tema diri 

sendiri yang kurang baik tersebut disebabkan penggunaan alat peraga dalam 

pembelajaran Tematik  tema diri sendiri terutama melalui media gambar masih jarang 

dilakukan oleh guru kelas II, karena guru tersebut tidak menggunakan alat peraga. 

 

Berdasarkan kondisi dan situasi di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

membahas lebih lanjut dalam penelitian tindakan kelas dengan judul : “Peningkatan 

Hasil Belajar Tematik Menggunakan Alat Peraga Gambar pada Siswa Kelas II SD 

Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung”. 
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B.  Rumusan Masalah  

 

Dari latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

“Apakah hasil belajar menggunakan pendekatan tematik dengan alat peraga gambar 

pada siswa kelas II SD Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung dapat meningkat?”.  

 

C.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

“Untuk meningkatkan hasil belajar menggunakan pendekatan tematik dengan alat 

peraga gambar pada siswa kelas II SDN 1 Rawa Laut Bandar Lampung”. 

D.  Manfaat  Penelitian  

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah : 

1. Sebagai bahan masukan bagi siswa untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya 

agar tertarik terhadap pelajaran tematik tema diri sendiri untuk meningkatkan 

hasil belajar tematiknya. 

2. Sebagai bahan masukan kepada siswa agar anak-anak dapat berpikir holistik atau 

tidak terpisah-pisah.  

3. Sebagai masukan bagi guru kelas II untuk lebih banyak menggunakan alat peraga 

baik berupa media gambar ataupun dalam bentuk lainnya dalam pembelajaran 

tematik guna peningkatan pembelajaran tematik tema diri sendiri di sekolah. 


