
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Meningkatkan mutu pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak yang 

terlibat dalam tugas-tugas kependidikan. Guru SD merupakan ujung tombak 

dalam pendidikan dasar. Guru SD adalah orang yang paling berperan dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pada tingkat dasar. Dalam 

setiap pembelajaran guru seharusnya menggunakan pendekatan, strategi dan 

metode pembelajaran yang dapat memudahkan siswa memahami materi yang 

diajarkannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas penggunaan model 

pembelajaran yang bervariatif masih sangat rendah dan guru cenderung 

menggunakan model konvensional pada setiap pembelajaran yang dilakukannya. 

Hal ini disebabkan kurangnya penguasaan guru terhadap model-model 

pembelajaran yang ada, padahal penguasaan terhadap model-model pembelajaran 

sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru. 

Untuk itu guru perlu meningkatkan mutu pembelajarannya, dimulai dengan 

rancangan pemebalajaran yang baik dengan memperhatikan tujuan, karakteristik 

siswa, materi yang diajarkan, dan sumber belajar yang tersedia. Kenyataannya 

masih banyak ditemui proses pembelajaran yang kurang berkualitas, tidak efisien 

dan kurang mempunyai daya tarik, bahkan cenderung membosankan, sehingga 

hasil belajar yang dicapai tidak optimal. 

Salah satu masalah yang sering dijumpai dalam dunia pendidikan adalah 

tentang prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa terutama dalam bidang eksak 

hampir secara merata sulit mencapai hasil yang optimal. Nilai rata-rata murni 

tematik siswa kelas 1 SDN 03 Perumnas Way Halim semester genap tahun 

2010/2011 belum mencapai ketuntasan belajar secara klasikal karena dari 21 

siswa baru 12 siswa yang tuntas. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pelajaran 

tematik di kelas tersebut adalah 5,5. Prosentase seluruh siswa yang mencapai 

ketuntasan baru mencapai 57,14% padahal seharusnya 85%. Hal tersebut 

disebabkan beberapa hal yaitu: a) siswa merasa memperoleh materi pelajaran 

yang tidak berhubungan langsung dengan yang dialami siswa, sehingga siswa 

kurang dapat memahami; b) pembelajaran masih monoton yaitu terpusat pada 



 

 

guru, dan guru kurang kreatif dalam menggunakan model dan metode 

pembelajaran; c) siswa malu untuk bertanya ketika tidak memahami materi. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil belajar tematik di kelas tersebut perlu 

ditingkatkan. Dengan membiasakan hidup sehat mengkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan 

dalam masyarakat. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran tematik dengan 

menggunakan media gambar. 

Medel pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna kepada siswa (Kunandar, 2007: 331). Pendekatan tematik adalah 

sebuah cara untuk tidak membatasi anak dalam sebuah mata pelajaran dalam 

mempelajari sesuatu. Misalnya, sambil belajar menyanyi seorang anak belajar 

alfabet. Atau sambil belajar mengenal hewan ia juga belajar mewarnai. Ketika 

proses pembelajaran berlangsung, peserta didik tidak merasa sedang mempelajari 

satu mata pelajaran saja. Hal itu diharapkan agar peserta didik dapat memperoleh 

berbagai pengetahuan atau keterampilan hanya dalam satu pertemuan saja. 

Dengan menggunakan media gambar memungkinkan siswa lebih terlibat 

secara aktif dalam belajar karena siswa mempunyai tanggung jawab belajar yang 

lebih besar dan memungkinkan berkembangnya daya kreatif dan sifat 

kepemimpinan pada siswa. Peran guru lebih ditekankan sebagai organisator 

kegiatan pembelajaran, sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk 

belajar, serta penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Guru harus 

dapat mendiagnosa kesulitan siswa dalam belajar dan dapat memberikan bantuan 

kepadanya sesuai dengan kebutuhannya (Kurniadi, 2009). 

Hasil penelitian yang dilakukan Dra. Dyah Sriwilujeng (2006) 

menunjukkan bahwa (1) kinerja belajar siswa meningkat setelah pembelajaran 

terpadu dengan pendekatan tematik. Siswa sangat antusias membahas topik 

dalam diskusi, dan berusaha menjawab dan menemukan informasi tentang topik 

tersebut. Siswa saling berebut mengemukakan informasi (apa yang mereka 

ketahui) tentang topik. Setelah dilakukan pembagian tugas dengan menggunakan 

media gambar, siswa dapat menterjemahkan apa yang ada di gambar misalnya 

cara mencuci tangan yang baik; (2) hasil belajar siswa meningkat setelah 

mengalami pembelajaran interaktif dengan menggunakan media gambar. 



 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan dengan mengadaptasi 

penelitian Kurniadi (2009) penulis tertarik mengadakan penelitian tindakan kelas 

dengan judul “ Meningkatkan Hasil Belajar Yang Membiasakan Hidup Sehat 

Melalui Penerapan Pembelajaran Tematik Dengan Menggunakan Media Gambar 

Pada Siswa Kelas 1 SDN 03 Perumnas Way Halim Tahun Pelajaran 2010/2011.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

identifikasi masalah yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut : 

a. Pengalaman belajar siswa yang kurang mendukung terciptanya kemauan 

belajar siswa. 

b. Rendahnya prestasi belajar 

c. Kurangnya minat guru untuk menerapkan model pembelajaran yang tepat. 

d. Kurangnya kreativitas guru untuk menciptakan model pembelajaran yang 

tepat. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah dari 

penelitian ini adalah “Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran tematik dengan menggunakan media gambar di 

kelas 1 SDN 03 Perumnas Way Halim”. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Dari batasan masalah di atas maka perumusan masalah yang dapat peneliti 

rumuskan adalah “Apakah penerapan model pembelajaran tematik dengan 

menggunakan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 1 

SDN 03 Perumnas Way Halim?”. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan hasil belajar tematik siswa kelas 1 SDN 03 Perumnas Way 

Halim setelah menggunakan media gambar. 



 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan di SDN 03 Perumnas Way Halim ini 

diharapkan memberikan manfaat antara lain kepada: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menjadi pengalaman, sebagai masukan sekaligus sebagai 

pengetahuan untuk mengetahui upaya meningkatkan prestasi belajar siswa 

melalui model pembelajaran tematik dengan menggunakan media gambar. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

para guru agar dapat menerapkan model pembelajaran tematik dengan 

menggunakan media gambar sebagai usaha memperbaiki dan 

menyempurnakan proses pembelajaran. 



 

 

c. Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman kepada siswa tentang cara belajar melalui model 

pembelajaran tematik dengan menggunakan media gambar. 

 

1.7 Batasan Istilah. 

a. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang diperoleh 

siswa melalui tes yang dilakukan setiap akhir siklus setelah pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran tematik dengan menggunakan 

media gambar. 

b. Pembelajaran tematik yaitu suatu strategi pembelajaran yang melibatkan 

beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna 

kepada siswa. Pendekatan tematik adalah sebuah cara untuk tidak membatasi 

anak dalam sebuah mata pelajaran dalam mempelajari sesuatu. 

c. Dengan menggunakan media gambar adalah kegiatan yang memungkinkan 

siswa lebih terlibat secara aktif dalam menterjemahkan makna gambar 

tersebut agar siswa mempunyai tanggung jawab belajar yang lebih besar dan 

memungkinkan berkembangnya daya kreatif dan sifat kepemimpinan pada 

siswa. 

 

 


