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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Menurut Samino (2010 : 37) pendidikan merupakan usaha sadar 

yang dilakukan oleh orang dewasa (pendidik) kepada orang yang belum 

dewasa (peserta didik) untuk memperoleh kedewasaan, baik kedewasaan 

jasmani, rohani, maupun sosial. Pendidikan diselenggarakan untuk 

mengembangan kemampuan peserta didik baik dari segi kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Dengan demikian akan tercipta sumber daya manusia 

yang berkwalitas dalam segala bidang. Untuk memperoleh sumber daya 

manusia yang bermutu dan berkwalitas, pendidikan perlu mendapat 

perhatian, penanganan, dan prioritas secara baik oleh pemerintah, 

masyarakat, pendidik serta orang tua. 

Secara khusus, peranan pendidikan dasar bagi pengembangan anak 

di rumuskan sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional nomor 23 tahun 2006, bahwa pendidikan Sekolah Dasar 

bertujuan: meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia serta ketrampilan untuk hiidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut. Tujuan tersebut dicapai melalui proses pembelajaran dalam 

kelompok mata pelajaran:  ( 1 ) Agama dan Akhlak mulia. ( 2 ) 

Kewarganegaraaan dan Kepribadian. ( 3 ) Ilmu Pengetahuan dan 

teknologi. ( 4 ) Estetika. ( 5 ) Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan. 

Dalam proses pendidikan siswa mempelajari berbagai ilmu 

pengetahuan, salah satu ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh siswa yaitu 

ilmu pengetahuan sosial. Proses belajar mengajar merupakan inti dari 
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proses pendidikan. Dalam proses belajar mengajar guru menjadi peran 

utama dalam menciptakan suasana interaktif edukatif, yakni interaksi 

antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan sumber 

dan media pembelajaran. Untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan 

dan untuk mewujudkan proses belajar seperti itu dituntut seorang guru 

yang profesional. 

Salah satu kriteria guru profesinal yaitu guru yang dapat berperan 

sebagai fasilitator dan menempatkan siswa sebagai subyek pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran guru harus mengetahui cara mengajar yang 

baik, memberikan dorongan dan semangat pada siswa agar siswa tertarik 

pada pelajaran yang akan guru sampaikan. Sehingga siswa terlibat seara 

aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil pengamatan, permasalahan yang dijumpai pada 

kelas IV SD Negeri 01 Sepanjang yaitu pada saat pelajaran Tematik siswa 

masih banyak yang pasif atau kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. 

Dalam mengajar guru hanya menggunakan metode konvensional atau 

ceramah saja. Sehingga siswa kurang berpartisipasi dalam mengikut 

proses pembelajaran dan kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. 

Siswa hanya mendengarkan ceramah dari guru tanpa diketahui apakah 

siswa tersebut paham terhadap materi atau tidak. Pada saat proses belajar 

jarang ada siswa yang bertanya. Pada saat guru memberikan pertanyaan 

pada siswa, hanya siswa tertentu saja yang menjawab pertanyaan dari guru 

secara aktif. Saat guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan diakhir 

pelajaran hanya ada beberapa siswa yang mau menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru 

kelas IV SD Negeri Sepanjang 1 diketahui bahwa selama ini siswa masih 

kurang berpartisipasi dalam pembelajaran tematik, mereka yang 

berpartisipasi hanya kurang dari 50%.  Hal ini disebabkan guru masih 

menggunakan metode yang konvensional dan belum menggunakan media 

yang kreatif, sehingga siswa merasa jenuh dan bosan. Pada pelaksanaan 

tes formatif hasil yang dicapai siswa kelas IV SD Negeri 01Sepanjang 
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pada Tema 6 Indahnya Negeriku sangat jauh dari memuaskan. Nilai rata-

rata kelas kurang dari KKM yaitu 67. Dari data tersebut dapat dianalisis 

bahwa siswa yang mencapai KKM hanya 25 % dan yang belum mencapai 

KKM sebanyak 75 %. 

Meskipun pada saat ini telah tercipta inovasi – inovasi 

pembelajaran aktif namun dalam prakteknya dilapangan masih banyak 

guru yang menerapkan pembelajaran konvensional. Dalam hal ini, guru 

menerangkan materi dengan ceramah saja, siswa mendengarkan kemudian 

mencatat hal – hal yang dianggap penting. Guru berperan sebagia subyek 

pembelajaran dan sumber utama dalam pembelajaran sedangkan siswa 

berperan sebagi objek pembelajaran. Akibatnya, informasi yang didapat 

kurang begitu melekat pada diri siswa. Selain itu siswa kurang aktif dalam 

belajar, disisi lain siswa juga akan merasa bosan, jenuh, dan kurang 

bersemangat dalam belajar sehingga mempengaruhi keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. Begitu pula dalam pembelajaran Tematik , dalam 

menyampaikan materi pembelajaran  sabaiknya guru tidak hanya 

menggunakan strategi ceramah saja. Tapi menggunakan strategi yang 

menarik dan inovatif agar siswa dapat berperan aktif dalam proses 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

Pembelajaran Tematik memiliki fungsi yang fundamental dalam 

menimbulkan serta mengembangkan kemampuan berfikir kritis, kreatif, 

dan inovatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka  perlu diajarkan 

dengan cara yang tepat dan dapat melibatkan siswa secara aktif. Mutu 

pelajaran  perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mengimbangi 

perkembangan informasi dan teknologi yang berkembang sangat pesat. 

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan strategi baru yang 

dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pelajaran. Proses belajar 

dikatakan berhasil apabila timbul perubahan yang positif pada diri siswa 

dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Keberhasilan 

pembelajaran dapat dilihat dari tingkat pemahaman siswa, hasil belajar, 

dan keaktifan siswa dalam proses belajar. Semakin tinggi tingkat 
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pemahaman siswa, hasil belajar siswa, dan keaktifan siswa dalam proses 

belajar semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. 

Suatu strategi pembelajaran digunakan untuk membantu 

kelancaran, efektifitas, dan efesiensi pencapaian tujuan pembelajaran. 

Tujuan utama guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah 

adalah mengembangkan strategi belajar mengajar yang efektif. Guru 

dituntut untuk menerapkan strategi yang sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan. 

Dari hasil observasi peneliti mengamati dari 20 siswa sejumlah 7 

siswa atau 35 % yang sudah mencapai KKM sedangkan 13 siswa atau 

65% masih rendah partisipasi belajarnya dengan alasan tersebut penulis 

tertarik untuk mengubah pembelajaran tematik di kelas IV SD Negeri 01 

Sepanjang dengan menyajikan pembelajaran tematik melalui penerapan 

strategi pembelajaran word square merupakan salah satu dari sekian 

banyak dari strategi pembelajaran aktif yang dipilih oleh peneliti. 

Sesuai dengan uraian diatas peneliti mengadakan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Partisipasi Belajar Dalam Tema 6 Indahnya Negeriku 

Sub Tema 2 Keindahan Alam Negeriku Melalui Strategi Word square 

Kelas IV SD Negeri 01 Sepanjang Kecamatan Tawangmangu Tahun 

Ajaran 2014/2015”.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

strategi pembelajaran Word square dapat meningkatkan keaktifan siswa 

pada pelajaran Tematik. 

 
B. Pembatasan Masalah 

Dalam suatu penelitian agar dapat tercapai sasaran yang ditinjau 

dan sesuai dengan tujuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah; 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah Word 

Square. 
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2. Hasil belajar pembelajaran Tema 6 Sub Tema 2 Keindahan Alam 

Negeriku pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Sepanjang tahun ajaran 

2014/2015. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang dan pembatasan masalah seperti di 

uraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan strategi pembelajaran Word Square dapat 

meningkatkan partisipasi belajar Tema Indahnya Negeriku siswa kelas 

IV SD Negeri 01 Sepanjang ? 

2. Apakah penerapan strategi pembelajaran Word Square dapat 

meningkatkan hasil belajar Tema Indahnya Negeriku siswa kelas IV 

SD Negeri 01 Sepanjang? 

 
D. Tujuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan partisipasi belajar Tema Indahnya Negeriku  

melalui penerapan strategi pembelajaran Word Square pada siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Sepanjang. 

b. Meningkatkan hasil belajar Tema Indahnya Negeriku melalui 

penerapan strategi pembelajaran Word Square pada siswa kelas IV 

SD Negeri 01 Sepanjang. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik  

secara teoritis maupun praktis. 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan tentang pembelajaran Tematik utamanya dalam 

meningkatkan partisipasi belajar siswa. Secara khusus penelitian ini 
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diharapkan dapat meningkatkan partisipasi belajar melalui penerapan 

strategi pembelajaran Word Square Tema Indahnya Negeriku pada 

siswa kelas IV SD Negeri 01 Sepanjang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi sekolah 

1) Sebagai acuan dalam mengembangkan pendidikan kearah masa 

depan yang lebih baik dalam partisipasi belajar siswa. 

2) Sebagai bahan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan 

dalam kebijakan pendidikan mengenai partisipasi belajar. 

b. Manfaat bagi guru. 

1) Memperoleh pengalaman langsung dalam memilih model 

pembelajaran yang tepat dengan menggunakan strategi Word 

Square. 

2) Dapat menciptakan suasana proses belajar mengajar seperti 

yang dituntut dalam dunia pendidikan dewasa ini melalui 

partisipasi belajar siswa. 

c. Manfaat bagi siswa SD Negeri 01 Sepanjang  

1) Bagi siswa terutama subyek penelitian, diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman secara langsung untuk  meningkatkan 

partisipasi belajar melalui strategi Word Square. 

2) Menumbuhkan partisipasi belajar yang berdampak pada 

peningkatan hasil belajar Tema Indahnya Negeriku. 

 


