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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengenyam pendidikan formal di sekolah merupakan harapan setiap 

orang, terlebih orang tua sangat berharap anaknya dapat memiliki 

kemampuan dan prestasi yang lebih baik dari orang tuanya, atau minimal 

sama dengan kemampuan teman sebayanya. Pihak sekolah pun demikian 

juga sangat berharap peserta didiknya tidak berhenti hanya sampai 

memahami pelajaran, akan tetapi mampu mencapai prestasi yang cukup 

membanggakan.  

 Kenyataan yang terjadi dilapangan ternyata tidak selalu sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan, sebagaimana halnya yang terjadi pada 

sebagian siswa di SD Negeri Nusukan Barat 113 Banjarsari Surakarta. 

Beberapa siswa kelas I, II dan III ternyata masih ada yang belum mampu 

membaca, menulis dan menghitung dengan lancar, sehingga mereka sering 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran, hasil belajar rendah yang tuntas 

18 siswa (58,06 %) dan yang belum tuntas 13 siswa (41,94 %). Ketika ujian 

semester berlangsung, seringkali guru harus turun tangan untuk membantu 

membaca dan memahamkan soal, padahal salah satu indikator keberhasilan 

proses pembelajaran adalah siswa paham dengan materi yang diajarkan.  

Ketidakberhasilan dalam memahami materi pembelajaran sebenarnya 

tidaklah murni kesalahan siswa, karena peran guru ikut andil di dalamnya. 

Boleh jadi karena latar belakang guru yang tidak sesuai kapasitasnya dalam 
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mengajar, kurang menguasai materi atau karena penggunaan metode dan 

media pembelajaran yang kurang efektif, seperti kasus siswa kelas III pada 

SDN Nusukan barat 113 Banjarsari Surakarta. Masalah penggunaan metode 

dan media pembelajaran yang kurang efektif sebenarnya telah menjadi 

permasalahan klasik dalam dunia pendidikan, untuk mengatasinya 

diperlukan kajian yang mendalam mengenai pokok permasalahan dan siapa 

saja komponen yang berperan di dalamnya, baru kemudian dapat ditentukan 

solusinya. Apabila siswa berkesulitan dalam mengidentifikasi alat ukur 

waktu berat dan panjang, maka solusinya dapat melalui penggunaan metode 

pembelajaran tematik dengan media benda konkrit. Alasan penggunaan 

benda konkrit antara lain karena sangat mudah didapat di alam sekitar, tanpa 

perlu banyak biaya dan hanya butuh waktu yang singkat untuk mengolahnya. 

Sekecil apapun permasalahan, jika tidak segera diatasi akan terus 

menjadi kendala dan penghambat keberhasilan pembelajaran. Menghadapi 

tuntutan tersebut tentu saja berbagai pengetahuan dan keterampilan tentang 

pembuatan dan penggunaan media pembelajaran amat diperlukan. 

Pendayagunaan benda konkrit dalam pelaksanaan pembelajaran tematik akan 

membantu pencapaian tujuan pengajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan.  

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini mempunyai arah dan ruang lingkup yang jelas, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun masalah tersebut adalah 

sebagai berikut:  
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1. Materi yang diajarkan dalam penelitian ini adalah menggunakan alat ukur 

berat dalam kehidupan sehari-hari dengan pendayagunaan benda konkret  

2. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pembelajaran tematik. 

3. Subjek penelitian guru dan siswa kelas III SDN Nusukan Barat 113 

Banjarsari Surakarta. 

4. Proses kegiatan yang diamati mencakup tindak mengajar dan tindak 

belajar siswa. 

5. Hasil belajar dibatasi pada aspek kognitif dan afektif. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka 

peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah melalui 

pendayagunaan benda konkret pada pembelajaran tematik dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN Nusukan Barat 113 

Banjarsari Surakarta pada semester 1 tahun pelajaran 2012/2013 ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan obyek yang 

diteliti adalah: 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN Nusukan Barat 113 

Banjarsari Surakarta, melalui pendayagunaan benda kongkrit pada 

pembelajaran tematik. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada semua pihak 

yang terlibat dalam dunia pendidikan. 
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 Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dapat memberikan wawasan dalam memilih dan menentukan 

benda kongkrit sebagai media pembelajaran. 

2. Bagi penulis, untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

tematik  kelas III SDN Nusukan Barat 113 Banjarsari Surakarta. 

3. Bagi sekolah sebagai masukan tentang pentingnya penggunaan  benda 

konkret sebagai media pembelajaran yang tepat dalam rangka untuk 

meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran tematik kelas III.   

 

 


