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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1     LATAR BELAKANG 

 

 

Siswa yang berada pada kelas I sampai dengan kelas III berada pada 

rentang usia dini.  Pada usia tersebut seluruh aspek perkembangan 

kecerdasan seperti IQ, EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar 

biasa. Usia  6 – 8 tahun otak anak masih dalam tahap perkembangan atau 

mengalami masa  kematangan. Pada usia tujuh tahun normalnya anak 

berada pada jenjang kelas satu atau dua SD yang sebenarnya masih 

merupakan masa – masa keemasan bagi anak, karena proses menerima dan 

menyerap berbagai bentuk pengalaman baik dari guru ataupun lingkungan 

sekitar akan dengan mudah mereka terima. 

 

Saat ini, pelaksanaan kegiatan  pembelajaran  di SD kelas I sampai dengan 

kelas III masih dilakukan secara terpisah- pisah atau akademistik, 

sedangkan siswa kelas I belum bisa berpikir secara terpisah-pisah.Sesuai 

dengan  tahapan perkembangan anak yang masih  melihat segala sesuatu  

sebagai suatu keutuhan (holistic), pembelajaran yang  menyajikan mata 

pelajaran secara terpisah  akan menyebabkan  kurang mengembangkan 

kemampuan anak  untuk berpikir secara optimal. Tak terkecuali dalam 

pembelajaran IPA. Hal ini terjadi pada pembelajaran di kelas I SDN 2 

Way Halim Permai Bandarlampung. Pada siswa umumnya sangat 
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kesulitan untuk memahami berbagai konsep-konsep IPA, mengingat 

dengan metode ceramah, selain itu pembelajaran IPA masih dilaksanakan 

secara terpisah-pisah dengan mata pelajaran lain, akibatnya aktivitas 

belajar masih sangat rendah. Dan hal tersebut akan berdampak terhadap 

pemahaman mereka terhadap berbagai konsep, termasuk pemahaman 

konsep IPA. 

 

Atas dasar hal tersebut masih diperlukan adanya suatu tindakan 

pembelajaran yang mengacu pada tahap berpikir awal yang masih holistik. 

Adapun tindakan  yang tepat adalah melalui model pembelajaran tematik.   

 

Pembelajaran  tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Ketika 

proses pembelajaran tematik berlangsung, siswa tidak merasa sedang 

mempelajari satu mata pelajaran saja. Hal itu diharapkan agar siswa dapat 

memperoleh berbagai pengetahuan atau keterampilan hanya dalam satu 

pertemuan saja. 

 

Agar tujuan dari proses pembelajaran tematik dapat dicapai sesuai dengan 

yang diinginkan, maka guru sebelumnya harus benar–benar mengerti dan 

paham tentang model pembelajaran tematik, memahami cara menerapkan 

model pembelajaran tematik, mengerti konsep dari tematik, agar dalam 

aplikasinya tidak terjadi kekeliruan sehingga berpengaruh pada keluaran          

“ hasil” bagi siswa. 
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1.2        Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang dapat peneliti 

rumuskan adalah “Apakah model pembelajaran tematik dapat 

meningkatkan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas I SDN 2 Way 

Halim Permai ? 

 

1.3      Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan penelitian 

adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA melalui  penerapan 

model pembelajaran tematik pada siswa kelas I SDN 2 Way Halim Permai 

Bandar Lampung. 

 

1.4      Manfaat Penelitian 

 

Penelitian yang dilaksanakan di SDN 2 Way Halim Permai Bandar 

Lampung ini, menurut peneliti memiliki beberapa manfaat,yaitu: 

 

1. Bagi Siswa 

 

  Diharapkan  melalui  penelitian  ini siswa akan lebih  bersemangat  

dalam  meningkatkan hasil belajarnya. 

 

 

2. Bagi Guru 
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  Dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih baik. Diharapkan 

  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  para  guru  agar   dapat 

  menerapkan  model  penerapan  model  pembelajaran  tematik  sebagai   

  usaha memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran. 

3 Bagi  Peneliti 

 

    Sebagai  bahan  masukan  sekaligus   sebagai  pengetahuan  untuk            

    meningkatkan  hasil belajar menggunakan  penerapan  model  pembe - 

    lajaran tematik pada siswa kelas I. 

 

4 Bagi  Pembaca 

 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi  

untuk  melakukan penelitian berikutnya. 

 

 


