
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LatarBelakangMasalah 

 

Undang-undang No 20 tahun 203 pasal 1 ayat 1 tentang pendidikan 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembeljaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan., pengendalian diri , kepribadian, keceerdasan, akhlak, mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya,masyarakat, bangsa dan negara.Dasar 

Pendidikan Nasional termuat dalam pasal  2 yang menjelaskan bahwa 

pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Guna mewujudkan tujuan pendidikan Nasional yang termuat dalam Undang – 

Undang No 20 tahun 2003 diperlukan suatu pembelajara bagi siswa dan guru 

yang mengacu pada kurikulum. Dimana kurikulum yang berlaku saat ini 

adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP) yang mengelompokan 

pembelajaran pada kelas ! sampai kelas 3 menggunakan pendekatan tematik. 

Pendekatan tematik merupakan sebuah cara untuk tidak membatasi anak 

dalam sebuah mata pelajaran dalam sesuatu, dimana anak pada usia 6-8 tahun 
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masih dalam pertumbuhan yang belum bisa mengkotakkotak pelajaran , untuk 

itu digunakan model pembelajaran tematik. Dimana modelpembelajaran itu 

memadukan satu tema yang sama sehingga anak bukan mempelajari satu 

pelajaran saja tetapi dengan satu tema anak sudah mempelajari semua mata 

pelajaran di sekolah dasa. 

 

Mengingat begitu pentingnya tahapan pembelajaran pada masa 

perkembangan anak tanpa mengesampingkan tujuan dari pembelajaran itu 

sendiri, maka guru harus benar-benar mengerti dan paham tentang 

pembelajaran tematik, meemahami cara menerapkannya, mengerti 

konsepnya, dan mamapu mengaplikasikannya agar tidak terjadi kekeliruan 

sehingga berpengaruh dalam hasil belajar siswa. 

 

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, secara umum pembelajaran di SD 

kelas I Xaverius 3 Bandar Lampung belum dilaksanakan secara optimal.  

Pada pembelajaran berhitung tentang pengurangan guru hanya menulis di 

papan tulis dan menggunkan 10 jari tangan, 2) Suasana kelas kurang kondisif 

terlihat adanya siswa sering bermain sendiri ketika pembelajaran 

berlansung.PEmbelajaran juga kurang melibatkan siswa, hanya berlangsung 

satu arah guru mengajar sedangkan siswa mendengarkan penjelasan guru, 

Guru juga tidak menggunakan alat peraga pembelajaran. Pembelajaran seperti 

terkesan tidak kondusif dan kurang menyenangkan dan berakibat pada 

rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada tema keluarga. 



3 

 

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada tema keluarga salah satunya 

dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

proses pembelaran sehingga mengakibatkan rendahnya rendahnya hasil 

belajar, dan siswa menjadi malas.Upaya yang dilakukan guru sebagai guru 

sebagai tenaga pendidik sebaiknya menciptakan suasana pembelajaran di 

kelas yang mampu membuat peserta didik lebih aktif sehingga meningkatkan 

hasil belajar mereka. Hasil belajar siswa tema keluarga kelas IA SD Xaverius 

3 Bandar Lampung belum memuaskan,hal ini terlihat dari rata-rata nilai 

ulangan harian semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 belum mencapai 

ketuntasan belajaran secara klasikal karena dari 42 orang keseluruhan siswa 

baru 27 orang yang mencapai KKm yang ditentukan sekolah 7,4. Ini berate 

hanya 64,29% yang tuntas belajar, Sedangkan 15 orang siswa atau 35,71% 

belum tuntas KKM dalam mata pe;lajaran matematika pengurangan 1-20. 

 

Adapun salah satu tindakan yang dianggap tepat untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil siswa adalah dengan menggunakan dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran tematik dengan menggunakan media realia. 

Mengingat pendekata pembelajaran tematik adalah sebuah cara untuk tidak 

membatasi anak dalam sebuah mata pelajaran dalam mempelajaran sesatu. 

Sedangkan media realia adalah salah satu media visual yang bisa 

menggambarkan materi yang akan disampaikan oleh guru, guna 

mempermudah guru menyampaikan pesan informasi pelajaran kepada siswa. 

Karena dengan media realia siswa akan lebih cenderung menyukai 

pembelajaran yang diadakan di kelas. Pada hakekatnya anak-anak lebih 
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banyak menyukai benda-benda nyata daripada mereka mendengarkan atau 

menghitung menggunakan jari tangan. Maka penulis mengambil judul 

“Peningkatan Aktivitas Dan Hassil Belajar Pembelajaran Dengan Tema 

Keluarga Melalui Media Realia Siswa Kelas I Sd Xaverius 3 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013.” 

 

1.2  IdentifikasiMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, selanjutnya dapat diidentifikan 

masalah tersebut sebagai berikut: 

1.2.1 Kurangnya interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

1.2.2 Guru dalam menyampaikan materi pelajaran belum menggunakan 

metode pembelajaran yang tepat. 

1.2.3 Penggunaan media pembelajaran belum maksimal. 

1.2.4 Guru belum menciptakan suasana pembelajaran yang kondosif dan 

menyenangkan. 

1.2.5 Rendahnya aktifitas belajar  dan rendahnya hasil belajar. 

 

1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka dapat disimpulkan bahwa 

masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran tema keluarga di kelas IA SD Xaverius 3 

Bandar Lampung. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:  



5 

 

1. Bagaimana penggunaan media realia dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas IA SD Xaverius 3 Bandar Lampung dalam pembelajaran tema 

keluarga tahun pelajaran 2012/2013? 

2. Bagaimana penggunaan media realia dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IA SD Xaverius 3 Bandar Lampung dalam pembelajaran tema 

keluarga tahun pelajaran 2012/2013?  

 

1.4   Tujuan Penelitian 

Penelitian  yang dilakukan ini bertujuan untuk: 

1.Meninngkatkan aktivitas belajar siswa kelas IA SD Xaverius 3 Bandar     

Lampung melalui penggunaan media realia pada pembelajaran tema 

keluarga tahun pelajaran 2012/2013. 

2.  Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IA SD Xaverius3 Bandar 

Lampung 

 melalui media realia pada pembelajaran tema keluarga tahun pelajaran 

2012/2013. 

1.5. Manfaat Penelitian  

       Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi Siswa 

a).   Dapat meninngkatkan aktivitas siswa kelas IA SD Xaverius 3 Bandar   

Lampung. 

b).   Dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IA SD Xaverius 3 

Bandar Lampung. 
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2. Bagi Guru   

a) Dapat memiliki kemampuan untuk memperbaiki proses pembelajran 

tema keluarga pada kelas IA SD Xaverius 3 Bandar Lampung. 

b) Mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan sendiri pada pembelajran tema 

keluarga.  

c) Memberi masukan kepada guru kelas satu dalam tema keluaga. 

 

3. Bagi Sekolah 

a) Dapat memperbaiki hasil pembelajaran bagi siswa sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

b) Dapat memberikan gambaran tingkat aktivitas dan kemampuan siswa 

kelas IA SD Xaverius 3 Bandar Lampung tentang penggunaan media 

realia. 

c) Bahan masukan bagi sekolah untuk bahan pertimbangan membuat 

rencana pendidikan dan pengajaran selanjutnya. 

 

 

 

 


