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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peserta didik pada Sekolah Dasar yang duduk di kelas-kelas awal (kelas 

I, II & III) berada dalam rentangan usia dini. Pada usia dini, seluruh aspek 

perkembangan kecerdasan anak (IQ, EQ dan SQ) tumbuh dan berkembang 

sangat luar biasa cepat sehingga usia ini sering disebut usia emas (golden age) 

dalam perkembangan anak.  

Dalam aspek perkembangan kognitif (berdasarkan teori/tahap 

perkembangan kognitif Piaget), anak usia ini berada pada tahap transisi dari 

tahap pra operasi ke tahap operasi konkrit. Piaget, dalam hal ini, menyatakan 

bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan 

beradaptasi dengan lingkungannya. Menurutnya, setiap anak memiliki struktur 

kognitif yang disebut schemata, yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran 

sebagai hasil pemahaman terhadap berbagai obyek yang ada dalam 

lingkungannya. Pemahaman tentang obyek tersebut berlangsung melalui proses 

asimilasi (menghubungkan obyek dengan konsep yang sudah ada dalam 

pikirannya) dan akomodasi (proses memanfaatkan konsep dalam pikiran untuk 

menafsirkan obyek). Proses belajar anak tidak sekedar menghafal konsep-

konsep dan fakta-fakta, tetapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-

konsep untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Belajar dimaknai 

sebagai proses interaksi dari anak dengan lingkungannya. Anak belajar dari 

halhal yang konkrit, yakni yang dapat dilihat, didengar, diraba dan dibaui.    
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Hal ini sejalan dengan falsafah konstruksivisme yang menyatakan bahwa 

manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan obyek, 

fenomena, pengalaman dan lingkungannya. Pengetahuan ini tidak dapat 

ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak. Sejalan dengan tahapan 

perkembangan dan karakteristik cara anak belajar tersebut, maka pendekatan 

pembelajaran siswa SD kelas-kelas awal adalah pembelajaran tematik. 

Agar proses pembelajaran dapat mengakomodasikan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang begitu kompleks 

dalam masyarakat, maka dapat diterapkan pembelajaran Tematik. Mengingat, 

dengan pembelajaran Tematik siswa tidak terpisah dengan kehidupan nyata 

dan tidak ‘gagap’ dalam menghadapi perkembangan zaman. Pembelajaran 

Tematik akan menciptakan sebuah pembelajaran terpadu yang akan mendorong 

keterlibatan siswa dalam belajar, membuat siswa aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran, dan menciptakan situasi pemecahan masalah sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Pembelajaran Tematik yakni kegiatan mengajar dengan 

memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Dalam 

kurikulum 2004, pembelajaran Tematik dapat diartikan sebagai pemaduan 

materi pelajaran dalam satu tema. Dengan demikian, proses pembelajarannya 

mengelola pembelajaran yang mengintegrasikan materi dari beberapa mata 

pelajaran dalam satu topik pembelajaran atau satu tema. 

Pembelajaran Tematik dapat pula dipandang sebagai upaya untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya 

materi kurikulum.  
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Pembelajaran Tematik memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih 

menekankan keterlibatan anak dalam belajar, membuat anak terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan dalam memecahkan 

masalah tumbuhnya kreativitas sesuai kebutuhan siswa. Lebih lanjut, 

diharapkan siswa dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi.  

Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak siswa yang lulus pada 

bidang studi matematika tetapi tidak lulus pada bidang studi Bahasa Indonesia 

atau sains. Padahal jika dilihat dari tingkat kesukaran, soal matematika lebih 

sulit dari pada soal bidang studi yang lain. Hal ini membuktikan bahwa tidak 

semua siswa pandai disemua bidang studi. Fenomena ini juga terjadi di SD 

Negeri Kayen 05 sebagai sekolah yang peneliti teliti. Hal ini terjadi karena 

guru belum terbiasa melaksanakan pebelajaran yang mengaitkan materi dengan 

masalah-masalah yang kontekstual. Berikut nilai hasil belajar siswa bidang 

studi matematika, sains, dan bahasa indonesia. 

Dilihat dari dokumentasi rata-rata nilai hasil belajar siswa di Kelas II 

SD Negeri Kayen 05 Kayen Pati pada bidang studi di atas, peneliti menduga 

bahwa rendahnya hasil belajar disebabkan oleh tidak adanya keterpaduan 

materi yang diajarkan. Salah satu pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengatasi fakta di atas adalah pembelajaran Tematik. Karena pembelajaran 

Tematik mengaitkan bidang studi matematika dan bidang studi lain seperti 

sains dan bahasa indonesia ke dalam satu tema, diharapkan siswa menguasai 

bidang studi yang mereka pelajari. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui peningkatan hasil 

belajar matematika siswa melalui pendekatan pembelajaran Tematik pada 

siswa di Kelas II SD Negeri Kayen 05 Kayen Pati 

B. Identifikasi Masalah 

Pemberlakuan pembelajaran tematik di kelas rendah Sekolah Dasar 

secara institusional telah diterima oleh seluruh SD, termasuk SD Negeri 

Kayen 05 Kayen Pati Tetapi dalam kerangka profesional, pemberlakukan 

tersebut berhadapan dengan sejumlah kendala. Diantara kendala yang 

teridentifikasi oleh peneliti sebagai guru kelas Kelas II SD Negeri Kayen 05 

Kayen Pati adalah sebagai berikut. 

a. Belum ada kesepahaman antara guru-guru segugus yang mengajar 

di kelas rendah tentang langkah-langkah operasional pembelajaran 

tematik yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kurikulum. 

Sebagian guru memahami bahwa setiap kegiatan dalam 

pembelajaran tematik tidak lagi menyajikan mata pelajaran tertentu 

secara tegas. Sebagian lagi berpendapat bahwa KBM tematik 

hanya muncul pada bagian-bagian tertentu saja.   

b. Ada sikap ragu bahkan tidak percaya pada sebagian guru terhadap 

kebermaknaan pembelajaran tematik di kelas rendah, terutama di 

kelas I dan kelas II. Menurut mereka, pembelajaran tematik akan 

menyebabkan kesulitan bagi guru untuk memantapkan 

keterampilan dasar siswa kelas rendah dalam ‘calistung’ 

(membaca, menulis, dan berhitung). 
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Berdasarkan hal itu lah peneliti terdorong untuk melakukan kaji 

tindak tentang penyelenggaraan pembelajaran tematik yang benar secara 

konseptual, mampu meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi siswa dalam 

keterampilan menulis, membaca, dan berhitung serta dapat menghadirkan 

karakteristik mata pelajaran yang ditematikkan.  

C. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup masalah yang dikemukakan, maka 

penelitian ini hanya membahas peningkatan keaktifan belajar matematika 

siswa melalui pembelajaran Tematik pada pokok bahasan operasi hitung 

bilangan dan pengukuran  di Kelas II SD Negeri Kayen 05 Kayen Pati. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Apakah Model 

Pembelajaran Tematik dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas II SD 

Negeri Kayen 05 ?” 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi tujuan umum dan 

tujuankhusus. Adapun tujuan penelitian umum dan khusus adalah sebagai 

berikut: 

a. Tujuan Umum 

1) Meningkatan keaktifan belajar matematika melalui model 

pembelajaran tematik pada siswa kelas II di SD Negeri Kayen 05 

Kayen, Pati 
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2) Mengetahui pelaksanaan pembelajaran Matematika secara efektif 

melalui model pembelajaran tematik dalam meningkatkan keaktifan 

belajar matematika pada siswa kelas II SD Negeri Kayen 05 Kayen, 

Pati 

3) Mengetahui seberapa besar peningkatan keaktifan belajar matematika 

pada siswa SD kelas II semester 1 di SD Negeri Kayen 05, Pati setelah 

diterapkan model pembelajaran tematik. 

b. Tujuan Khusus: 

Tujuan penelitian khusus ini adalah untuk: 

Meningkatkan keaktifan belajar matematika melalui model 

pembelajaran tematik pada siswa SD kelas II semester 1 di SD Negeri 

Kayen 05 Kecamatan Kayen Kab. Pati. 

F. Manfaat Penelitin 

Manfaat penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan penulis adalah : 

a. Manfaat PTK bagi siswa : 

1. Memperbaiki praktek pemelajaran dengan sasaran akhir 

memperbaiki belajar siswa (Raka, Joni, Kardiawarman, 

Hadisubroto, 1991). 

2. Kesalahan dalam proses pembelajaran akan cepat 

dianalisis dan diperbaiki, sehingga hasil belajar siswa 

akan meningkat. 
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b. Manfaat PTK bagi guru : 

1. PTK dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki 

pembelajaran yang dikelolanya karena memang sasaran 

akhir PTK adalah perbaikan pembelajaran. 

2. Melalui PTK guru mendapat kesempatan untuk berperan 

aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

sendiri. 

c. Manfaat PTK bagi sekolah. 

1. Dengan terbiasanya para guru melakukan PTK berbagai 

strategi / teknik pembelajaran dapat dihasilkan, ini untuk 

disebarluaskan kepada sekolah lain. Dengan demikian 

sekolah mempunyai kesempatan yang besar untuk 

berubah secara menyeluruh. 

2. PTK memberi sumbangan yang positif terhadap 

kemajuan sekolah, yang tercermin dari peningkatan 

kemampuan profesional guru, perbaikan proses dan hasil 

belajar siswa, serta kondisinya iklim pendidikan di 

sekolah tersebut. 


