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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi kehidupan 

manusia untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan tujuan hidupnya. 

Indonesia sebagai negara yang berkembang memandang pendidikan sebagai 

suatu kebutuhan penting dan sarana demi memajukan pembangunan negara.  

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

Pasal 1 menyebutkan bahwa 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. 

 

Visi pendidikan nasional menurut Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 

adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif 

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Menurut Hasbullah (2012: 7) 

pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu 

rohani (pikir, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani) dan jasmani (panca indera 

serta keterampilan-keterampilan). 
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Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu langkah 

yang dilakukan untuk membentuk bangsa yang cerdas dan berkualitas. 

Sejalan dengan visi pendidikan nasional bahwa dalam era globalisasi dimana 

manusia dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin 

maju, setiap warga negara diharapkan mampu menjadi manusia yang cerdas 

dan berkualitas. 

Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas tentunya 

harus diimbangi dengan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan harus selalu 

diperbaiki serta dikembangkan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan 

tuntutan zaman. Pendidikan yang baik tidak hanya menekankan pada aspek 

pengetahuan saja, namun harus bersifat holistik atau menyeluruh dan mampu 

menanamkan nilai-nilai, sikap, dan keterampilan pada diri peserta didik.  

Demi mewujudkan pendidikan yang bermutu, saat ini mulai diterapkan 

Kurikulum 2013 sebagai perbaikan dan penyempurna dari kurikulum yang 

telah diterapkan sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) tahun 2010-2014 diamanatkan penerapan metodologi 

pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian 

(teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang 

memerhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan 

terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian 

Akhir Nasional (UAN) pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum 

sekolah dasar dan menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 

25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014. 

 

Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran tematik dalam kegiatan 

belajar mengajar yang diimplementasikan di kelas 1 dan 4 Sekolah Dasar. 

Menurut Trianto (2011: 147) pembelajaran tematik dimaknai sebagai 
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pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu dan 

menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, serta 

memberikan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan 

dinamika dalam pendidikan. 

Selain itu, pembelajaran dalam Kurikulum 2013 yang menjadikan siswa 

sebagai pusat pembelajaran menuntut siswa agar mampu berperan aktif dan 

kreatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, pada 

penerapannya harus menggunakan pendekatan yang sesuai yaitu pendekatan 

scientific. Prof. Sudarwan menyatakan bahwa pendekatan ini memiliki ciri-

ciri menonjolkan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, 

dan penjelasan mengenai suatu kebenaran (Modul Pelatihan Implementasi 

Kurikulum 2013, 2013: 201). Dengan diterapkannya pendekatan scientific 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta dapat 

memberikan pengetahuan yang lebih bemakna bagi siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan guru kelas IV B SD Negeri 1 (SDN 1) Metro Barat pada 

tanggal 20 Januari 2014, diperoleh informasi bahwa kelas IV B SDN 1 Metro 

Barat telah menerapkan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013. Namun, 

dalam penerapannya masih terdapat kekurangan dan kendala baik dari pihak 

guru maupun siswa. Penerapan Kurikulum 2013 masih tergolong baru 

sehingga masih memerlukan banyak penyesuaian dan penyempurnaan. 

Kelas IV di SDN 1 Metro Barat dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas IV A 

dan IV B. Peneliti memilih kelas IV B karena berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara kelas IV B adalah kelas yang lebih rendah aktivitas dan hasil 
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belajarnya dibandingkan dengan kelas IV A. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan hasil ulangan semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014. 

 

Tabel 1.1 Perbandingan Hasil Ulangan Semester Ganjil 

 

Kelas Nilai Rata-rata Kelas 

IV A 61,0 

IV B 56,0 

 

Menurut hasil observasi, terlihat bahwa dalam pembelajaran yang 

dilakukan siswa cenderung kurang aktif. Meskipun guru telah berusaha 

memancing siswa dengan mengajukan pertanyaan, namun siswa masih tetap 

pasif dan kurang merespon. Hal ini dikarenakan siswa kurang percaya diri 

dan takut untuk menyampaikan pikiran atau pendapatnya. Dalam menerima 

pelajaran pun siswa kurang mampu menemukan masalah sendiri serta 

menemukan pemecahannya. Hal ini menyebabkan pola pembelajaran masih 

berpusat pada guru (teacher centered). 

Selain itu, guru juga cenderung mengalami kesulitan dalam menerapkan 

pendekatan yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Guru masih belum 

menerapkan model atau metode pembelajaran tertentu yang dapat memotivasi 

siswa. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan guru mengenai metode 

pembelajaran yang relevan dengan pendekatan scientific seperti metode 

problem solving, inkuiri dan lain-lain. Terlihat juga bahwa guru kurang bisa 

mengembangkan kegiatan pembelajaran sehingga hanya terpaku pada apa 

yang tertulis di buku guru dan buku siswa.  

Dari data yang diperoleh pada semester ganjil kelas IV B SDN 1 Metro 

Barat diketahui bahwa untuk aspek kognitif hanya 52,17% dari 23 siswa atau 
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sebanyak 12 siswa yang berhasil mencapai KKM yaitu ≥ 66 dengan nilai rata-

rata kelas hanya 56,0. Sedangkan untuk aspek afektif dan psikomotor masih 

dalam kategori cukup baik. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan perbaikan dalam 

kegiatan pembelajaran agar dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa. Salah satu cara untuk menciptakan pembelajaran yang berhasil adalah 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Wahab (2008: 36) 

menyatakan bahwa metode dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang 

keberhasilannya adalah di dalam belajar, atau sebagai alat yang menjadikan 

mengajar menjadi efektif. Metode pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan 

adalah metode Problem Solving. Hal ini dikarenakan metode ini merangsang 

pengembangan kemampuan berpikir siswa seara kreatif dan menyeluruh, 

karena dalam proses belajarnya siswa banyak berlatih untuk menyoroti 

permasalahannya dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecahan 

masalah tersebut. 

Menurut Nasution (2008: 170) memecahkan masalah (Problem Solving) 

dapat dipandang sebagai proses dimana pelajar menemukan kombinasi 

aturan-aturan yang telah dipelajarinya lebih dahulu yang digunakannya untuk 

memecahkan masalah dan mampu menghasilkan pelajaran baru atau 

mempelajari sesuatu yang baru. Dengan menerapkan metode ini diharapkan 

dapat memperbaiki pembelajaran serta dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dan hasil belajar yang diperoleh. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian tindakan kelas ini 

penulis mengangkat judul “Penerapan Metode Problem Solving Untuk 
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Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Pada Pembelajaran Tematik 

Terpadu Siswa Kelas IV B SDN 1 Metro Barat Tahun Pelajaran 2013/2014.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa masih kurang percaya diri dan takut untuk menyampaikan 

pendapat 

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered) 

3. Guru masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran 

menggunakan metode yang sesuai dengan pendekatan scientific yang 

digunakan dalam Kurikulum 2013 antara lain metode problem solving 

4. Guru masih terpaku dengan buku guru dan buku siswa dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran kurang 

berkembang 

5. Rendahnya aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

6. Rendahnya hasil belajar kognitif siswa yaitu hanya 52,17% dari 23 siswa 

yang mencapai KKM yaitu ≥ 66 dengan nilai rata-rata kelas hanya 56,0 

7. Rendahnya hasil belajar afektif dan psikomotor siswa yaitu masih dalam 

kategori cukup baik 

 

C. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan metode Problem Solving pada pembelajaran tematik 

terpadu siswa kelas IV B SDN 1 Metro Barat? 

2. Bagaimanakah meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

metode Problem Solving pada pembelajaran tematik terpadu siswa kelas 

IV B SDN 1 Metro Barat? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan metode 

Problem Solving pada pembelajaran tematik terpadu siswa kelas IV B 

SDN 1 Metro Barat 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

Problem Solving pada pembelajaran tematik terpadu siswa kelas IV B 

SDN 1 Metro Barat 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas IV B SDN 1 

Metro Barat diharapkan memiliki beberapa manfaat, yaitu bagi: 

1. Siswa 

Dapat meningkatkan aktivitas siswa serta dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran. 
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2. Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan 

wawasan guru mengenai metode pembelajaran yang relevan dengan 

pendekatan scientific yang diterapkan dalam Kurikulum 2013, serta 

diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kualitas 

guru. 

3. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di SDN 1 Metro Barat terutama dalam 

hal penerapan Kurikulum 2013. 

4. Peneliti 

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana 

pengembangan wawasan mengenai Kurikulum 2013 dan 

implementasinya dalam pembelajaran. Serta dapat menambah 

pengetahuan peneliti mengenai penelitian tindakan kelas dan penerapan 

metode Problem Solving. 

 

 


