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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Pada hakikatnya, pendidikan bertujuan untuk 

memanusiakan manusia (humanisasi) dan mengembangkan potensi yang ada 

di dalam diri manusia itu sendiri. Pendidikan merupakan suatu bentuk 

implementasi dari tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara.  

Ihsan (2005: 2) manyatakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan 

mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, sangat 

mustahil suatu kelompok manusia dapat berkembang sejalan dengan cita-cita 

untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. 

Selanjutnya, Undang-undang Sitem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 

Tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.  
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Undang-undang tentang fungsi pendidikan tersebut telah menerangkan 

bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan manusia-

manusia yang unggul dan berkualitas untuk membentuk bangsa yang 

bermartabat, bertanggungjawab, serta menjunjung tinggi nama bangsa.  

Tanggungjawab ini, diberikan secara formal kepada lembaga-lembaga 

pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan diberi rambu-rambu dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya melalui kurikulum yang telah diatur.  

Undang-undang Sisdiknas pasal 1 ayat 19 (Hasbullah, 2012: 306) 

manyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

tertentu. Oleh karena itu, pemerintah selalu memperbaiki sistem pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Husamah dan Setyaningrum (2013: 2) 

manyatakan bahwa hasil Trens in International Mathematic and Science 

Study (TIMSS) tahun 2011, nilai rata-rata matematika siswa Indonesia berada 

pada urutan ke-38 dari 42 negara. Untuk nilai sains, Indonesia menempati 

urutan ke-40 dari 42 negara, sedangkan Program for International Student 

Assesment (PISA) menunjukkan peringkat Indonesia menduduki 10 besar 

terendah dari 65 negara. Berdasarkan hasil Studi TIMSS dan PISA yang telah 

di sebutkan di atas, terlihat jelas bahwa keadaan pendidikan di Indonesia jauh 

dari harapan yang ingin dicapai. 

Konsep yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran 

yang mengarah kepada pembelajaran berbasis masalah yang menganalisis 

tentang sebab akibat, pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan 
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(psikomotor) yang harus ditunjukkan dalam mengatasi masalah yang ada di 

lingkungan.  Tirtarahardja dan Sulo (2008: 33) manyatakan bahwa sasaran 

pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya 

sangat kompleks. Sukardjo dan Komarudin (2012: 83) menyatakan bahwa 

sumber daya manusia yang bermutu dipupuk dari pendidikan yang bermutu 

sesuai dengan perkembangan peserta didik sejak Pendidikan dasar, menengah 

maupun tinggi.  Sejak pendidikan Dasar, siswa dibimbing dan diberi ilmu-

ilmu dari guru sebagai dasar untuk menempuh kejenjang berikutnya. 

Sehingga, pengalaman bermakna dalam pembelajaran harus diciptakan sejak 

dini.  

Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 (Kemendikbud, 2013: 1) 

menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum SD sangat 

ditentukan oleh pemahaman para pemangku kepentingan, utamanya guru. 

Oleh sebab itu, sebagai pemangku kepentingan pendidikan di tingkat SD, 

guru harus memahami perkembangan peserta didik usia SD. Pada dasarnya 

anak SD berada pada fase perkembangan berfikir yang masih holistik, senang 

bermain, selalu meniru orang lain, kebiasaan yang timbul akibat dari 

kegiatan-kegiatan yang sering ia lakukan. Selain itu, anak SD memiliki daya 

ingat yang sangat tinggi.  

Richmond (Sa’ud, dkk 2006: 5) manyatakan bahwa pembelajaran terpadu 

sangat diperlukan terutama untuk sekolah dasar, karena pada jenjang ini siswa 

menghayati pengalamannya masih secara totalitas belum memahami 

pemisahan suatu konsep terhadap informasi yang diperoleh. 
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Pelaksanaan pembelajaran anak SD pada Kurikulum 2013 adalah 

menggunakan prinsip belajar tematik, yaitu pembelajaran yang menggunakan 

tema. Tema dalam pembelajaran ini berfungsi sebagai sumber belajar yang 

utama dalam mengembangkan pembelajaran. kurikulum 2013 SD 

melaksanakan pembelajaran tematik dan prosesnya mengarah kepada 

pendekatan saintifik, dimana dalam kegiatan pembelajaran siswa diberi 

kesempatan seluas-luasnya dalam menggali potensi yang ada untuk 

selanjutnya dikembangkan oleh guru.  

Kemendikbud (2013: 9) menyatakan bahwa pendekatan saintifik adalah 

pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-

keterampilan ilmiah yang diantaranya adalah mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Oleh 

karena itu, dalam pendekatan saintifik, guru harus teliti dalam memilih model 

pembelajaran sebagai kerangka dasar pembelajaran untuk menyampaikan 

materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Amri (2013: 4) menjelaskan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu desain yang menggambarkan proses 

rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa 

berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. 

Pendekatan saintifik dilakukan pada saat siswa terlibat dalam model 

pembelajaran tertentu dengan menggunakan konsep pembelajaran berbasis 

masalah sehingga keterampilan-keterampilan saintifik dapat 

diimplementasikan. Berdasarkan hasil telaah dokumen siswa dalam 

pembelajaran tematik semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014, diperoleh 

data yang menunjukkan hasil belajar siswa belum maksimal.  



5 

 

Tabel 1. Persentase Ketuntasan Pembelajaran Tematik Siswa Kelas IV A  

 

KKM Jumlah 

siswa 

Jumlah 

siswa 

yang 

tuntas 

Persentase 

Ketuntasan 

(%) 

Jumlah 

siswa yang 

tidak 

tuntas 

Persentase 

ketidaktuntasan 

(%) 

≥66 22 13 60 9 40 

(Sumber: Rekap Nilai Hasil Belajar Semester Ganjil). 

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa dari 22 jumlah siswa, hanya 13 

siswa yang tuntas pada pembelajaran tematik.  Depdiknas (Suryosubroto, 

2009: 47) menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil apabila telah 

memenuhi kriteria ketuntasan klasikal sebesar ≥ 75%.  

Fakta dan informasi yang diperoleh berdasarkan observasi kelas pada 

tanggal 20 Januari 2014 adalah  belum optimalnya penggunaan model 

pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

tematik, aktivitas siswa dalam pembelajaran masih cenderung pasif, guru 

belum optimal mengatasi permasalahan siswa dalam kerja kelompok untuk 

sikap bertanggung jawab yang ditunjukkan dengan siswa kurang menaati 

peraturan yang telah disepakati bersama dalam kegiatan pembelajaran 

contohnya adalah siswa tidak mengerjakan tugas dengan kelompoknya. Siswa 

kurang memperhatikan pembelajaran, guru belum optimal dalam membangun 

komunikasi antar siswa sehingga komunikasi dalam pembelajaran kurang 

efektif dan guru belum optimal dalam memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan yang belum dipahami pada saat pembelajaran.  

Hal ini mengakibatkan aktivitas dan hasil belajar pada pembelajaran tematik 

kelas  IV A SDN 1 Metro Barat tahun pelajaran 2013/2014 belum meningkat.  
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Sehubungan dengan masalah tersebut, perlu adanya solusi perbaikan 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran  yang dapat digunakan untuk 

menyikapi permasalahan kurikulum 2013 adalah model pembelajaran 

Problem posing. Piaget (Sudiatmaja, 2008: 16) menyatakan bahwa anak yang 

berusia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkrit, yaitu berfikir logis 

dan dapat berfikir secara sistematis untuk mencapai penyelesaian masalah. 

Suryosubroto (2009: 203) menyatakan bahwa problem posing  dapat 

menggali kemampuan siswa untuk menemukan pengetahuan yang bukan 

diakibatkan dari ketidaksengajaan melainkan melalui upaya mereka untuk 

mencari hubungan-hubungan dalam informasi. Thobroni dan Mustofa (2012: 

356) menyatakan bahwa  keterlibatan siswa untuk turut belajar dengan 

menerapkan model pembelajaran problem posing  merupakan salah satu 

indikator keefektifan belajar. Siswa tidak hanya memperoleh materi dari guru 

tetapi siswa menggali informasi terhadap suatu permasalahan. Model 

pembelajaran problem posing merupakan model pembelajaran yang 

menekankan kepada student centered sedangkan guru berfungsi sebagai 

fasilitator penentu perangkat pembelajaran, media, dan motivator bagi siswa 

dalam melaksanakan kegiatan belajar.  

Oleh sebab itu, penulis akan melakukan perbaikan pembelajaran dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing untuk Meningkatkan  

Aktivitas dan Hasil Belajar pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas IV A 

SDN 1 Metro Barat Tahun 2013/2014”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut. 

1. Guru belum optimal menggunakan model pembelajaran yang sesuai 

dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik. 

2. Siswa belum melatih kemampuan berfikir kritis terhadap fakta-fakta 

yang ada disekitarnya. 

3. Siswa belum terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

menyebabkan aktivitas siswa masih cenderung pasif. 

4. Siswa belum dilatih untuk menganalisis suatu masalah dalam kehidupan 

sehari-hari yang membutuhkan suatu tanggapan. 

5. Guru belum optimal mengatasi permasalahan siswa dalam kerja 

kelompok untuk sikap tanggung jawab. 

6. Guru belum optimal membangun komunikasi antar siswa sehingga 

menyebabkan komunikasi dalam pembelajaran kurang efektif. 

7. Guru belum optimal dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan yang belum dipahami pada saat pembelajaran. 

 

 

C. Ruang Lingkup 

 

Untuk memperjelas penelitian, ruang lingkup yang akan diteliti, dalam 

penelitian ini yakni sebagai berikut. 

1. Peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran tematik menggunakan 

model pembelajaran problem posing. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. 
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D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran problem posing pada 

pembelajaran tematik untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 

IV A SDN 1 Metro Barat tahun 2013/2014? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran problem posing pada 

pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV A     

SDN 1 Metro Barat tahun 2013/2014? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan  penelitian tindakan 

kelas ini adalah:  

1. Meningkatkan aktivitas belajar pada pembelajaran tematik siswa kelas  

IV A SDN 1 Metro Barat tahun pelajaran 2013/2014 melalui penerapan 

model pembelajaran problem posing. 

2. Penerapan model Pembelajaran Problem Posing pada pembelajaran 

tematik dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas  IV A SDN 1 Metro 

Barat tahun pelajaran 2013/2014. 

 

F. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Menambah khasanah pustaka kependidikan dan diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam rangkan memperbaiki pendidikan. 
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2. Manfaat praktis 

a. Siswa 

Dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa agar 

pembelajaran lebih bermakna sesuai dengan kurikulum 2013 yang 

menekankan tiga aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

b. Guru  

Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam menggunakan 

metode yang tepat dalam pembelajaran tematik agar dapat 

meningkatkan kemampuan professional guru. 

c. Sekolah 

Memberi masukan kepada sekolah dalam upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan melalui model pembelajaran problem posing. 

Khususnya dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

d. Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan 

tentang penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 

pembelajaran problem posing. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


