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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Sistem pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak 

perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai 

usaha pembaharuan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu pendidikan 

semakin mengalami kemajuan.Sejalan dengan kemajuan tersebut, maka 

dewasa ini pendidikan di sekolah-sekolah telah menunjukkan perkembangan 

yang sangat pesat. Perkembangan itu terjadi karena terdorong adanya 

pembaharuan tersebut, sehingga di dalam pengajaranpun guru selalu ingin 

menemukan metode dan peralatan baru yang dapat memberikan semangat 

belajar bagi semua siswa. Bahkan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa 

pembaharuan dalam sistem pendidikan yang mencakup seluruh komponen 

yang ada. Pembangunan di bidang pendidikan barulah ada artinya apabila 

dalam pendidikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan bangsa Indonesia yang sedang membangun. 

 Pada hakekatnya kegiatan beiajar mengajar adalah suatu proses 

interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam satuan 

pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam proses belajar 

menganjar merupakan pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan 

hanya sekedar penyampai materi saja, tetapi lebih dari itu guru dapat 

dikatakan sebagai sentral pembelajaran. 
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 Sebagai pengatur sekaligus pelaku dalam proses belajar mengajar, 

gurulah yang mengarahkan bagaimana proses belajar mengajar itu 

dilaksanakan. Karena itu guru harus dapat membuat suatu pengajaran menjadi 

lebeh efektif juga menarik sehingga bahan pelajaran yang disampaikan akan 

membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajari bahan 

pelajaran tersebut. 

 Guru mengemban tugas yang berat untuk tercapainya tujuan 

pendidikan nasional yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, manusia 

seutuhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, 

bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan 

rohani, juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta 

terhadap tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa 

kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu pendidikan nasional akan mampu 

mewujudkan manusia-manusia pembangunan dan rnembangun dirinya sendiri 

serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.Depdikbud (1999). 

 Partisipasi siswa dalam pembelajaran sangat penting untuk 

menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan 

demikian tujuan pembelajaran yang sudah direncakan bisa dicapai 

semaksimal mungkin. Kurangnya partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran tidak luput dari faktor-faktor penyebabnya misalnya karena 

kurangnya dukungan terhadap kegiatan pembelajaran dari pihak sekolah, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kreatif
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kurangnya dukungan dari pihak orangtua, kurang menariknya kegiatan 

pembelajaran dan faktor-faktor lainnya. 

Bertolak dari masalah di atas, guru perlu memberikan respon positif 

secara konkret dan objektif yang berupa upaya membangkitkan partisipasi 

siswa, baik dalam bentuk kontributif maupun inisiatif yang semata-mata 

bertujuan untuk meningkatkan hasil dan prestasi belajar siswa. Upaya itu 

akan berhasil manakala guru  mampu menempatkan diri sebagai pengabdi 

untuk kepentingan humanisasi dengan mencurahkan segala perhatiannya 

kepada keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas 

maupun di rumah. 

Sebagaimana diketahui bahwa strategi pembelajaran yang monoton 

cenderung membuat peserta didik bosan untuk mengikuti pembelajaran. 

Sama halnya dengan pembelajaran Tematik saat ini,  pembelajaran akan 

berjalan efektif jika strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

bervariasi. Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah bahwa masih banyak 

siswa yang belum dapat menguasai materi. Kurikulum baru yang diterapkan 

membuat siswa harus beradaptasi,merubah pola pikir yang baru. 

Dari masalah-masalah yang dikemukakan diatas, perlu dicari strategi 

baru dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Pembelajaran 

yang mengutamakan penguasaan kompetensi harus berpusat pada siswa 

(Focus on Learners), memberika pembelajaran dan pengalaman belajar yang 

relevan dan kontekstual dalam kehidupan nyata (provide relevant and 
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contextualized subject matter) dan mengembangkan mental yang kaya dan 

kuat pada siswa. 

Disinilah guru dituntut untuk merancang kegiatan pembelajaran yang 

mampu mengembangkan kompetensi, baik dalam ranah kognitif, ranah 

afektif maupun psikomotorik siswa. Strategi pembelajaran yang berpusat 

pada siswa dan peciptaan suasana yang menyenangkan sangat diperlukan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. 

Dalam hal ini penulis memilih model “pembelajaran berbasis masalah 

(PROBLEM BASED LEARNING) dalam meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah dalam pembelajaran tematik 

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu proses belajar mengajar 

didalam kelas dimana siswa terlebih dahulu diminta mengobservasi suatu 

fenomena. Kemudian siswa diminta untuk mencatat permasalahan-

permasalahan yang muncul, setelah itu tugas guru adalah merangsang untuk 

berfikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Tugas guru 

mengarahkan siswa untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan 

mendengarkan persfektif yang berbeda diantara mereka. 

Pembelajaran harus dibuat dalam suatu kondisi yang menyenangkan 

sehingga siswa akan terus termotivasi dari awal sampai akhir kegiatan 

belajar mengajar (KBM). Dalam hal ini pembelajaran dengan Problem 

Based Learning sebagai salah satu bagian dari pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching and Learning) merupakan salah satu alternatif yang 
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dapat digunakan guru disekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

Tematik 

Berdasarkan uraian diatas maka Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, 

dirancang untuk mengkaji penerapan pembelajaran model “Problem Based 

Learning” dalam peningkatkan partisipasi aktif dalam pembelajaran tematik  

sub tema tugas-tugas sekolahku  pada siswa kelas II di SD Negeri 

Durensawit 02 Kecamatan Kayen 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penerapan Pendekatan Problem Based Learning untuk meningkatkan 

sub tema tugas-tugas sekolahku  pada siswa kelas II di SD Negeri 

Durensawit 02 Kecamatan Kayen  2014 / 2015 

Dari judul di atas, peneliti memberikan batasan-batasan masalah yang 

berupa variable-variabel sebagai berikut : 

1. Peningkatan Partisipasi Aktif  Belajar pembelajaran sub tema tugas-

tugas sekolahku dalam masalah  Kelas II pada anak SD Negeri 

Durensawit 02 

2.   Strategi Pembelajaran PBL ( Problem Besed Learning ) 

 

C.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka 

perlu ditentukan rumusan –rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut : 
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Apakah peningkatan partisipasi aktif dalam pembelajaran tematik sub 

tema tugas-tugas sekolahku dapat ditingkatkan melalui pendekatan Problem 

Based Leraning pada anak kelas 2 SD Negeri Durensawit 02 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep pembelajaran 

tematik meliputi ; aktif bertanya  terhadap materi yang belum paham, dan 

aktif mengerjakan latihan soal dan tugas mandiri, aktif mengerjakan soal di 

depan kelas pada siswa kelas II SD N Durensawit  02 Kecamatan Kayen 

1. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan partisipasi aktif pembelajaran tematik pada siswa 

kelas 2 sub tema tugas-tugas sekolahku melalui pendekatan 

pembelajaran Problem Based Learning pada anak SD Negeri 

Durensawit 02 

2. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan efektifitas model pembelajaran penemuan 

model Problem Based Learning dapat meningkatkan partisipasi 

aktif belajar pada siswa kelas 2 pembelajaran sub tema tugas-tugas 

sekolahku 

b. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan  pada anak SD Negeri 

Durensawit 
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E. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut  

1. Manfaat bagi siswa strategi  pembelajaran Problem Based Learning dapat 

merangsang siswa berfikir kritis, inovatif dan membantu 

mengembangkan kemampuan belajarnya bersama kelompok 

2.   Manfaat bagi guru, Membantu guru dalam usaha mencari bentuk 

pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. 

3.   Manfaat bagi sekolah, pembelajaran Problem Based Learning dapat 

memberikan sumbangan yang bersifat kritis dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran tematik 
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