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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

kecerdasan anak bangsa. Undang-undang Sikdiknas RI No. 20 tahun 2003 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sesuai 

dengan pernyataan di atas, Ki Hajar Dewantara (dalam Ihsan, 2008: 5) 

menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran 

(intelek), dan tubuh anak. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan segala aspek 

yang ada pada diri seseorang tersebut baik dari segi kecerdasan, keagamaan, 

maupun kepribadian. 

Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari penerapan 

sebuah kurikulum. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum pun 

mengalami perubahan dan perkembangan. Mendikbud (dalam Mulyasa, 2013: 



2 
 

60) mengungkapkan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum 

merupakan persoalan yang sangat penting, karena kurikulum harus senantiasa 

disesuaikan dengan tuntutan zaman. Bentuk pengembangan kurikulum 

terbaru saat ini yang sedang ramai menjadi topik pembicaraan publik adalah 

kurikulum 2013 sebagai wujud pengembangan dari kurikulum sebelumnya 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal yang 

mendasari perlunya pengembangan kurikulum 2013 menurut Mulyasa (2013: 

60-61) adalah disebabkan karena adanya kelemahan yang ditemukan dalam 

KTSP 2006 yaitu diantaranya: 1) isi dan pesan kurikulum masih terlalu padat, 

2) kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan 

visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, 3) kompetensi yang dikembangkan 

lebih dominan ke aspek pengetahuan saja, 4) berbagai kompetensi yang 

diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat belum terakomodasi di 

dalam kurikulum, 5) kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berbagai 

perubahan kurikulum, 6) standar proses pembelajaran belum menggambarkan 

urutan pembelajaran yang rinci, dan 7) penilaian belum menggunakan standar 

penilaian berbasis kompetensi.  

Menurut Mulyasa (2013: 65) melalui pengembangan kurikulum 2013 

maka akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, 

dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang 

terintegrasi. Pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan 

kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pada 

pengembangan kurikulum 2013 ini diperlukan adanya keterkaitan antar sikap, 
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pengetahuan dan keterampilan dalam satu kesatuan yang menjurus kepada 

diterapkannya pembelajaran tematik. Dalam implementasi kurikulum 2013, 

siswa sekolah dasar tidak lagi mempelajari masing-masing mata pelajaran 

secara terpisah namun sudah menggunakan pembelajaran berbasis tematik 

yang materi pembelajarannya disuguhkan berdasarkan tema tertentu dan 

dikombinasikan dengan mata pelajaran yang lain. Sesuai dengan pendapat 

tersebut, Depdiknas (dalam Trianto, 2010: 79) menjelaskan bahwa 

pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dalam pembelajaran 

tematik ini penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik karena 

penilaian autentik dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek seperti 

sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. 

Berdasarkan hasil prasurvei dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan guru kelas I A dan 1 B SD Negeri 7 Metro Pusat pada tanggal 

3 januari 2014, didapatkan data bahwa kelas I B cenderung lebih rendah 

dibandingkan dengan kelas I A baik dari segi aktivitas maupun hasil belajar 

siswa sehingga peneliti menindaklanjuti dengan melaksanakan perbaikan 

pembelajaran di kelas I B. Pada kelas I B pembelajaran yang dilakukan masih 

menitikberatkan guru sebagai peran utama dalam pembelajaran konvensional 

yang bersifat komunikasi satu arah, artinya guru lebih banyak menjelaskan 

dan siswa hanya sebagai pendengar sehingga siswa merasa bosan dan kurang 

memperhatikan guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut 
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memberikan dampak terhadap hasil belajar siswa kelas I B SD Negeri 7 

Metro Pusat yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

   Tabel 1.1 Persentase Ketuntasan Belajar Siswa pada Tema 4 

KKM 

yang 

Ditetapkan 

Jumlah 

Seluruh 

Siswa  

Jumlah 

Siswa 

yang 

Tuntas 

Jumlah 

Siswa yang 

Tidak 

Tuntas 

Persentase 

Siswa 

yang 

Tuntas 

Persentase 

Siswa yang 

Tidak 

Tuntas 

66 24 

siswa 

10 siswa 14 siswa 41% 59% 

 

Dari data di atas diketahui bahwa dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 66, hanya 10 siswa yang tuntas dari 24 

siswa kelas 1 B SD Negeri 7 Metro Pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik di kelas 1 B SD Negeri 7 Metro 

Pusat dikatakan masih rendah karena sebagian besar siswa mendapat nilai di 

bawah KKM.  

Keadaan ini juga terjadi akibat penggunaan metode dan media 

pembelajaran yang kurang bervariasi. Pemilihan metode dan media yang 

sesuai dengan tujuan kurikulum dan kemampuan siswa merupakan 

keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sedangkan untuk metode 

pembelajaran yang digunakan cenderung menempatkan guru sebagai pusat 

pembelajaran (teacher centered) sehingga suasana belajar menjadi 

membosankan. Sehubungan dengan permasalahan yang telah diungkapkan 

mengenai metode di atas, dibutuhkan metode yang mampu menempatkan 

siswa pada keadaaan yang lebih aktif, kreatif dan dapat mendorong siswa 

untuk meningkatkan keberanian dalam berpendapat serta kemampuan untuk 

bekerja sama dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi yang 

sedang dipelajari. Salah satu metode yang sesuai untuk diterapkan di Sekolah 
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Dasar (SD) adalah metode problem solving. Menurut Majid (2007: 142) 

metode pemecahan masalah (problem solving) merupakan cara memberikan 

pengertian dengan menstimulus siswa untuk memperhatikan, menelaah dan 

berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah 

tersebut sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Dengan metode ini, 

siswa akan terlatih untuk dapat lebih mandiri.  

Begitu pula dengan penggunaan media pembelajaran, media masih 

jarang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Prihatin (2008: 50) 

media pembelajaran adalah media yang dapat digunakan untuk membantu 

siswa dalam memahami dan memperoleh informasi yang dapat didengar 

ataupun dilihat oleh panca indera sehingga pembelajaran dapat berhasil guna 

dan berdaya guna. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran dalam 

setiap kegiatan pembelajaran dianggap sangat penting karena sangat 

berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah 

data mengenai frekuensi penggunaan media pembelajaran pada kelas 1 B SD 

Negeri 7 Metro Pusat. 

     Tabel 1.2 Frekuensi Penggunaan Media Pembelajaran pada Tema 4 

Pembelajaran 

Ke 

Subtema 1 Subtema 2 Subtema 3 Subtema 4 

1 - √ - √ 

2 √ - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - √ - 

6 - √ - √ 

 

Keterangan: 

√ : Guru menggunakan media pembelajaran 

- : Guru tidak menggunakan media pembelajaran 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan media pembelajaran 

masih rendah. Dalam suatu subtema, guru hanya menggunakan media 

pembelajaran sebanyak 1-2 kali sehingga siswa tidak terlalu tertarik dengan 

materi yang disampaikan, siswa jarang bertanya, berpendapat atau 

memberikan ide. 

Menurut Piaget (Budiningsih, 2005: 37-40) perkembangan kognitif 

individu terbagi menjadi empat tahapan yaitu: 1) tahap sensorimotor (umur 0-

2 tahun); 2) tahap preoperasional (umur 2-7 tahun); 3) tahap operasional 

konkret (umur 7-11 tahun); 4) tahap operasional formal (umur 11-18 tahun). 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama adalah siswa kelas 1 SD 

yang pola berpikirnya berada pada tahap operasional konkret sehingga 

membutuhkan media pembelajaran guna membantu dalam penyampaian 

materi agar siswa dapat memperoleh gambaran nyata mengenai apa yang 

mereka pelajari. 

Salah satu media yang sesuai untuk membantu penerapan metode 

problem solving dalam pelaksanaan pembelajaran tematik adalah media 

grafis. Menurut Safei (2007: 119) media grafis merupakan media visual yang 

berfungsi untuk menarik perhatian, sajian ide, mengilustrasikan fakta yang 

memperjelas, dengan asumsi bahwa mungkin akan cepat dilupakan atau 

diabaikan bila tidak digrafiskan. Dengan media grafis, siswa akan lebih 

tertarik terhadap apa yang sedang mereka pelajari, sehingga antusias siswa 

akan lebih tinggi dan akan semakin mempermudah siswa dalam menangkap 

materi yang sedang mereka pelajari. Dengan demikian peneliti akan 
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melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode problem solving 

dengan media grafis.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti 

melakukan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan metode problem 

solving dengan media grafis yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, 

peneliti mengangkat judul “Penerapan Metode Problem Solving dengan 

Media Grafis pada Pembelajaran Tematik Kelas 1 B SD Negeri 7 Metro Pusat 

tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa 

masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Pada saat proses pembelajaran, guru lebih mendominasi kegiatan 

pembelajaran  dan siswa cenderung pasif. 

2. Pembelajaran masih bersifat komunikasi satu arah sehingga pembelajaran 

terkesan membosankan. 

3. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru belum bervariasi dan 

belum menggunakan metode problem solving sehingga kurang 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. 

4. Penggunaan media pembelajaran belum maksimal. 

5. Masih rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran tematik kelas 1 B 

SD Negeri 7 Metro Pusat. 

6. Masih rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik kelas 1 

B SD Negeri 7 Metro Pusat. 
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C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dikaji, maka 

peneliti merumuskan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 1 B SD Negeri 7 Metro 

Pusat. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode problem solving 

dengan menggunakan media grafis. 

3. Tema yang diteliti adalah tema 6 “Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri”. 

4. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 1 B SD Negeri 7 Metro Pusat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan metode problem solving dengan media grafis 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran tematik 

kelas 1 B SD Negeri 7 Metro Pusat tahun pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimanakah penerapan metode problem solving dengan media grafis 

dapat meningkatkan  hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 

1 B SD Negeri 7 Metro Pusat tahun pelajaran 2013/2014? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian tindakan kelas  ini adalah untuk: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 1 

B SD Negeri 7 Metro Pusat tahun pelajaran 2013/2014 melalui 

penerapan metode problem solving dengan media grafis. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 1 B 

SD Negeri 7 Metro Pusat tahun pelajaran 2013/2014 melalui penerapan 

metode problem solving dengan media grafis. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat antara lain: 

1. Bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

melalui penerapan metode problem solving dengan media grafis pada 

pembelajaran tematik kelas 1 B SD Negeri 7 Metro Pusat tahun pelajaran 

2013/2014. 

2. Bagi guru, yaitu dapat memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas dan 

meningkatkan kinerja guru dalam mengajar. 

3. Bagi sekolah, yaitu sebagai acuan untuk memaksimalkan pembelajaran 

sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 7 Metro 

Pusat. 

4. Bagi peneliti, yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode problem solving 

dengan media grafis agar kelak dapat menjadi guru yang profesional. 


