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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia diharapkan mempersiapkan peserta didik menjadi siswa 

siswi yang berprestasi bukanhanya dalm satu mata pelajaran saja yang harus 

dikuasai oleh siswa agar mereka mampu menjadi siwa siswi yang berprestasi 

dengan pembelajaran terpadu dengan pendakatan tematik, diharapkan agar siswa 

siswi dapat dengan mudah mempelajari bidang studi. 

Proses pembelajaran di sekolah dasar harus dapat memberikan peluang kepada 

anak untuk mengembangkan kemapuanya secara optimal, seperti kemampuan 

berfikir, berexpresi dan berexperimen.demikian juga siswa diharapkan mampu 

bertanya dan berpendapat, proses belajar yang tidak mengakomodasi kebutuhan 

berbagai aspek perkembangan kemampuan anak, memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna, akibatnya anak akan menjadi kreatif. Pembelajaran dikatakan 

baik jika memungkinkan siswa aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses 

pembelajaran baik secara mental maupu secara fisik 

Pembelajaran  tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dan 

memadukan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa.Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang 

menjadi pokok pembicaraan (porwodarminto.1983) Dengan tema diharapkan akan 

memberikan banyak keuntungan. 
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Pendidikan merupakan aktualisai melalui pengalaman belajarnya. Kegiatan 

pembelajaran merupakankegiatan pokok dalam proses kegiatan pendidikan di 

sekolah. Hali ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan salah 

satunya tergantung pada proses belajar yang dialami siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Selain itu suasan belajar yang dikembangkan oleh guru mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan siswa.  

Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang menungkinkan peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok  yang aktif untuk mencari, menggali dan tentik (DEPDIKBUD.1996:3) 

melalui pembelajaran terpadu peserta didik terlatih untuk dapat menemukan 

sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holistic, bermakna, otentik, dan 

aktif. 

Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat memperoleh pengalaman 

langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan 

memproduksi kesan tentang hal–hal yang dipelajarinya, dengan sisi bidang kajian 

yang relefan akan membentuk sekema (konsep) hingga peserta didik akan 

memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan.Perolehan keutuhan belajar 

pengetahuan serta kebulatan pandangan tentang kehidupan dan dunia nyata dapat 

direflaksikan melalui pembelajaran terpadu (William S,1976.116). berdasrkan 

uraian diatas maka agar hasil belajar pembelajaran terpadu dengan pendekatan 

tematik kebersihan dan kesehatan siswa kelas satu SDN Gedong Meneng 

Rajabasahg Bandar Lampung dapat lebih baik dari sebelumnya perlu dilakukan 

penelitian mengenai meningkatkan hasil belajar pembelajaran terpadu dengan 



3 
 

 
 

tema kebersihan dan kesehatan dengan model prmbrlajaran tematik siswa kelas 

satu SDN 1 Gedung Meneng Rajabasah Bandar Lmpung Tahun ajaran 2010/2011. 

Menurut Cohen dan Manion (1992) dan Brand (1991), terdapat tiga kemungkinan 

variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan yang 

dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif yaitu kurikulum terpadu, hari 

terpadu dan pembelajaran terpadu. Kurikulum terpadu adalah kegiatan menata 

keterpaduan berbagai materi mata pelajaran melalui suatu tema lintas bidang 

membentuk suatu keseluruhan yang bermakna sehingga batas antara berbagai 

bidang studi tidaklah ketat atau boleh dikatakan tidak ada. Hari terpadu berupa 

perancangan kegiatan siswa dari sesuatu kelas pada hari tertentu untuk 

mempelajari atau mengerjakan berbagai kegiatan sesuai dengan minat mereka. 

Sementara itu, pembelajaran terpadu menunjuk pada kegiatan belajar yang 

terorganisasikan secara lebih terstruktur yang bertolak pada tema-tema tertentu 

atau pelajaran tertentu sebagai titik pusatnya. 

Menurut Prabowo (2000 : 2), pembelajaran terpadu adalah suatu proses 

pembelajaran dengan melibatkan / mengkaitkan berbagai bidang studi. Dan ada 

dua pengertian yang perlu dikemukakan untuk menghilangkan kerancuan dari 

pengertian pembelajaran terpadu di atas, yaitu konsep pembelajaran terpadu dan 

IPA terpadu.Menurut Prabowo (2000:2), pembelajaran terpadu merupakan 

pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Pendekatan 

belajar mengajar seperti ini diharapkan akan dapat memberikan pengalaman yang 

bermakna kepada anak didik kita. Arti bermakna disini dikarenakan dalam 

pembelajaran terpadu diharapkan anak akan memperoleh pemahaman terhadap 
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konsep-konsep yang mereka pelajari dengan melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. 

Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang 

memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik. 

Pendekatan yang berangkat dari teori pembelajaran yang menolak drill-system 

sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak.Langkah 

awal dalam melaksanakan pembelajaran terpadu adalah pemilihan/ pengembangan 

topik atau tema. Dalam langkah awal ini guru mengajak anak didiknya untuk 

bersama-sama memilih dan mengembangkan topik atau tema tersebut. Dengan 

demikian anak didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pembuatan 

keputusan. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan terpadu ini diharapkan akan dapat 

memperbaiki kualitas pendidikan dasar, terutama untuk mencegah gejala 

penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran di sekolah. Dampak negatif dari 

penjejalan kurikulum akan berakibat buruk terhadap perkembangan anak. Hal 

tersebut terlihat dengan dituntutnya anak untuk mengerjakan berbagai tugas yang 

melebihi kapasitas dan kebutuhan mereka. Mereka kurang mendapat kesempatan 

untuk belajar, untuk membaca dan sebagainya. Disamping itu mereka akan 

kehilangan pengalaman pembelajaran alamiah langsung, pengalaman sensorik 

dari dunia mereka yang akan membentuk dasar kemampuan pembelajaran abstrak 

(Prabowo, 2000:3). Pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai 

beberapa ciri yaitu : berpusat pada anak (student centered), proses pembelajaran 

mengutamakan pemberian pengalaman langsung, serta pemisahan antar bidang 
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studi tidak terlihat jelas. Disamping itu pembelajaran terpadu menyajikan konsep 

dari berbagai bidang studi dalam satu proses pembelajaran. Kecuali mempunyai 

sifat luwes, pembelajaran terpadu juga memberikan hasil yang dapat berkembang 

sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 

Pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Hal ini 

dapat terjadi karena siswa dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih 

besar, lebih luas dan lebihdalam ketika menghadapi situas pembelajaran. 

Kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi, sebab 

siswa dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu sehingga akan 

mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang lebih terpadu. Pembelajran 

terpadu memebrikan penerapan-penerapan dunia nyata sehingga dapat 

mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran.  

Dengan pemaduan pembelajran antarmata pelajaran diharapkan penguasaan 

materi pembelajran akan semakin baik dan meningkat.Pengalaman belajar antar 

mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan menyeluruh 

pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan siswa karena lebih aktif 

dan otonom dalam pemikirannya..Pembelajaran terpadu membentuk dan  

menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal siswa yang dapat 

menjembatani pemahaman yang terkait, pemahaman yang terorganisasi dan 

pemahaman yang lebih baik. 

Pelaksanaan pembelajaran lebih meningkat dengan diterpakanya aktifitas belajar 

dengan medel tematik dengan oemberian tugas pada siswa kelas satu SD I 

Gedong Meneng Rajabasah Bandar Lampung 
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B. Identifikasi  Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, penulis merumuskan 

maslah sebagai berikut: 

1. Kurang penerapan teknik-teknik pembelajaran terpadu tematik kelas satu SD 

Negeri 1 Gedung Meneng Rajanasa Bandar Lampung. 

2. Belum diterpakanya pemberian tugas secara berkesinambungan di SD Negeri 

1 Gedong Meneng Rajabasa Bandar Lampung. 

 

C. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang tel;ah ditemukan, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Sejauh mana  peningkatan aktivitas belajar pada pembelajaran terpadu dengan 

metode pembetian tugas di kelas satu SDN 1 Gedung Meneng semester ganjil 

tahun ajaran 2010/ 2011 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang di harapkan peningkatan aktifitas belajar pada 

pembelajaran terpadu  model tematik  dengan pemberian tugas SD Negeri 1 

Gedung meneng Rajabasa Bandar Lampung  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri atas teoritis dan praktis 

1. Manfaat teori 

Dalam penelitian ini yaitu memberi sumbangan dan pemikiran dan tolak ukur 

kajian pada penelitian. Lebih lanjut yaitu beberapa alternative yang dapat 
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dipertimbangkan dalam usaha memperbaiki mutu pendidikan dan mampu 

mempertinggi belajar mengajar, khususnya dalam pembelajaran terpdu. 

2. Manfaat bagi siswa  

Sebagai bahan masukan bagi siswa dalam rangka peningkatan prestasi belajar 

serta dapat menjadi alternatif perbaikan kualitas pelajaran tematik. 

3. Manfaat bagi guru 

1. Sebagai dasar bagi guru dalam mengajar materi yang diajarkan dengan 

pembelajaran terpadu dengan pemberian tugas 

2. Sebagai bahan pertimbangan guru untuk memotifasi siswa agar lebih mudah 

mempelajari pembelajaran terpadu model tematik  dengan  pemberian tugas 

4. Manfaat bagi sekolah 

1. Dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka memajukan dan peningkataan 

aktivitas sekolah yang dapat disampaikan dalam pembinaan guru atupun kese 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar pada pembelajaran terpadu dengan 

metode pembeian tugas di kalas satu semester satu SDN 1 Gedung Meneng 

tahun ajaran 2010/ 2011. 

2. Hal-hal yang diteliti dalam peningkatan aktivitas belajar pada pembelajaran 

terpadu model tematik dengan pembeian tugas pada siswa kalas satu semester 

satu SDN 1 Gedung Meneng tahun ajaran 2010/ 2011 

3. Lokasi penelitian : SDN 1 Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung 

4. Subyek penelitian: siswa kelas satu semester satu 

5. Waktu / tahun: 3 bulan/ tahun 2010-2011 


