
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Peserta didik sekolah dasar kelas awal, yaitu kelas I, II, dan III berada 

pada rentang usia dini. Masa usia dini merupakan masa yang pendek, tetapi 

sangat penting bagi kehidupan seseorang, karena pada masa ini seluruh potensi 

yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. 

Pada usia dini tersebut, berbagai kecerdasannya seperti IQ, EQ, dan SQ tumbuh 

dan berkembang sangat pesat, dan tingkat perkembangannya masih melihat 

segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik), serta memahami hubungan antar 

konsep secara sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung kepada objek 

kongkret dan pengalaman langsung. 

Piaget dalam Trianto (2011: 9) mengatakan bahwa anak yang berada di 

kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentangan usia dini. Masa usia dini 

ini merupakan masa yang pendek tetapi merupakan masa yang sangat penting 

bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang 

dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. 

 Menurut Piaget dalam Trianto (2011: 10) menyatakan bahwa setiap 

anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan beradaptasi 

dengan lingkungannya (teori perkembangan kognitif). Menurutnya, setiap anak 

memiliki struktur kognitif yang disebut schemata yaitu sistem konsep yang ada 

dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek yang ada dalam 

lingkungannya. Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung melalui proses 

asimilasi (menghubungkan objek dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran) 

dan akomodasi (proses memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran untuk 

menafsirkan objek). Kedua proses tersebut jika berlangsung terus menerus akan 

membuat pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Dengan 

cara seperti itu secara bertahap anak dapat membangun pengetahuan melalui 

interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku 

belajar anak sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam dirinya dan 

lingkungannya. Kedua hal tersebut tidak mungkin dipisahkan karena memang 

proses belajar terjadi dalam konteks interaksi diri anak dengan lingkungannya. 
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Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasional kongkret dan 

perilaku belajarnya. Menurut Trianto (2011: 22) bahwa pada rentang usia 

tersebut anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut:                          

(1) Memandang dunia secara objektif, dari satu aspek situasi dan memandang 

unsur-unsur secara serentak, (2) Berpikir pada hal-hal yang konkret,                      

(3) Menggunakan cara berpikir konkret untuk mengklasifikasikan benda-benda 

dengan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan objek-objek dunia, dan 

(4) Pemikiran masih bersifat egosentris.  

Lebih lanjut Trianto (2011: 23) mengungkapkan ciri-ciri belajar anak 

usia sekolah dasar adalah: (1) Kongkret yang mengandung makna proses belajar 

beranjak dari hal-hal yang konkret yakni yang dapat dilihat, didengar, dibau, 

dikecap, diraba, dan diotak-atik), (2) Integratif yaitu memandang sesuatu yang 

dipelajari sebagai suatu keutuhan, (3) Hierarkis yaitu cara anak belajar 

berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang 

lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan 

mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan keluasan dan 

kedalaman materi). 

Belajar menurut Dimyati (2013: 8), merupakan proses internal yang 

komplek. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental 

yeng meliputi ranah-ranah kognetif, afektif dan psikomotorik. Berapa lama 

waktu itu berlangsung sulit ditentukan dengan pasti, tetapi perubahan itu 

hendaklah merupakan akhir dari suatu periode yang mungkin berlangsung 

berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Belajar 

merupakan suatu proses yang tidak dapat dilihat dengan nyata proses itu terjadi 

dalam diri seserorang yang sedang mengalami belajar. Jadi yang dimaksud 

dengan belajar bukan tingkah laku yang nampak, tetapi prosesnya terjadi secara 

internal di dalam diri individu dalam mengusahakan memperoleh hubungan-

hubungan baru.  

Lebih lanjut Dimyati (2013: 20) menerangkan bahwa belajar itu 

senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 
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serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya. Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 

kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-

lain. Hal ini berarti bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku 

seseorang diperlihatkan dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas 

kemampuan seseorang dalam berbagai bidang. Proses belajar tidak sekedar 

menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan kegiatan 

menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, 

sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah 

dilupakan. Belajar akan lebih bermakna apabila anak mengalami langsung apa 

yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera secara utuh, dari 

pada hanya mendengarkan penjelasan guru saja dan secara terpisah-pisah.  

Oleh karena itu, pembelajaran yang menyajikan mata pelajaran secara 

terpisah pada kelas awal, akan menyebabkan kurang berkembangnya berpikir 

holistik dan membuat kesulitan dalam memahami konsep, sehingga berdampak 

pada tingginya angka mengulang kelas dan angka putus sekolah pada kelas awal 

tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah melalui Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP), menetapkan pendekatan tematik sebagai 

pendekatan pembelajaran yang harus dilakukan pada siswa Sekolah Dasar 

terutama pada siswa kelas rendah (kelas I sampai dengan III). Pembelajaan 

tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa.  

Menurut Trianto (2011: 147) bahwa pembelajaran tematik dimaknai 

sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam 

pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran 

tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu tipe model 

pembelajaran terpadu (integrated curriculum).  
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Menurut Sugiyanto (2012: 125)  integrated curriculum adalah kurikulum 

yang terbentuk dengan mengusahakan integrasi dari berbagai bahan pelajaran 

dari berbagai mata pelajaran. Integrasi ini tercapai dengan memusatkan pelajaran 

pada masalah tertentu yang memerlukan pemecahan dengan bahan dari segala 

macam mata pelajaran yang diperlukan. Bahan mata pelajaran menjadi 

instrumental dan fungsional untuk memecahkan masalah itu. 

Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok 

pembicaraan. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa 

dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa 

dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan 

sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman 

langsung siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Pembelajaran 

tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan 

sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau 

merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar 

siswa. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual 

menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata 

pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga siswa akan 

memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, dengan penerapan 

pembelajaran tematik di sekolah dasar akan sangat membantu siswa, karena 

sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu 

sebagai satu keutuhan (holistik). 

Kenyataannya di lapangan bahwa permasalahan utama dalam mendidik 

di SD Negeri 02 Nglebak Kecamatan Tawangmangu terutama di kelas III adalah 

banyaknya guru yang kurang menyadari cara-cara pembelajaran yang cocok. 

Pendidikan yang dilakukan kurang berorientasi pada pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik. Dari hasil wawancara dengan beberapa guru 

mengatakan, bahwa penerapan pembelajaran tematik sangat membingungkan 

terutama dalam penentuan tema, pelaksanaan evaluasi karena evaluasi yang 

dilakukan pelaksanaanya masih terpisah perbidang studi, sehingga pelaksanaan 

pembelajaran lebih baik dilakukan secara terpisah perbidang studi karena lebih 

gampang.  
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Implementasi pembelajaran tematik pada siswa kelas III SD Negeri 02 

Nglebak Kecamatan Tawangmangu, menuntut kemampuan yang optimal bagi 

guru karena standar isi memberi peluang bagi kepala sekolah, guru dan peserta 

didik untuk melakukan inovasi di sekolah berkaitan dengan masalah kurikulum, 

pembelajaran dan manajerial. Penerapan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan tematik memerlukan persiapan yang tinggi dari guru, dalam hal 

waktu, sumber, bahan ajar, serta perangkat pendukung lainnya.  

Pada kenyataannya, implementasi pembelajaran tematik bagi siswa kelas 

III SD Negeri 02 Nglebak belum sepenuhnya diterapkan secara tematik. 

Keadaan ini disebabkan adanya pemisahan mata pelajaran yang begitu jelas 

sehingga guru masih kebingungan dalam menjelaskan tema ke siswa. Hal 

tersebut dapat dilihat pada penyusunan jadwal pembelajaran tematik yang masih 

ditulis secara mata pelajaran atau bidang studi dengan jelas. Berdasarkan 

kenyataan tersebut maka implikasinya adalah guru menjadi kesulitan dalam 

merencanakan, menerapkan, dan mengembangkan pembelajaran tematik secara 

penuh, merata, dan maksimal. 

Atas dasar pemikiran tersebut, maka pembelajaran yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak pada kelas III adalah pembelajaran yang dikelola 

secara terpadu melalui pendekatan tematik sehingga dilaksanakan penelitian 

dengan judul: “Implementasi Pembelajaran Tematik pada Siswa Kelas III 

Sekolah Dasar Negeri 02 Nglebak Kecamatan Tawangmangu Tahun 

2014/2015”. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Pendekatan pembelajaran tematik sebenarnya ditekankan untuk 

diterapkan pada pembelajaran di kelas bawah (kelas satu sampai dengan kelas 

tiga), namun mayoritas guru belum melaksanakannya. Hal teersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor, yaitu latar belakang pendidikan masing-masing pendidik 

yang berbeda-beda, lingkungan sekolah maupun kurangnya penguasaan 

pendidik dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut: 
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1. Guru belum memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak. 

2. Guru belum bisa menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. 

3. Guru kurang mampu memanfaatkan sarana dan prasarana untuk dapat 

mencapai hasil belajar yang maksimal. 

4. Guru kurang mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. 

5. Guru kurang mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

 

C.  Fokus Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 02 Nglebak 

Kecamatan Tawangmangu. 

2. Objek penelitian adalah pembelajaran tematik.  

3. Penelitian dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2014/2015. 

 

D.  Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana desain pembelajaran tematik pada siswa kelas III Sekolah Dasar 

Negeri 02 Nglebak Kecamatan Tawangmangu? 

2. Bagaimana implementasi pembelajaran tematik pada siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri 02 Nglebak Kecamatan Tawangmangu? 

3. Bagaimana proses pembelajaran tematik di kelas III Sekolah Dasar Negeri 

02 Nglebak Kecamatan Tawangmangu? 

4. Bagaimana pemahaman guru terhadap pembelajaran tematik di kelas III 

Sekolah Dasar Negeri 02 Nglebak Kecamatan Tawangmangu? 

5. Apa saja kendala yang ditemukan pada pelaksanaan pembelajaran tematik di 

kelas III Sekolah Dasar Negeri 02 Nglebak Kecamatan Tawangmangu? 
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E.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan desain pembelajaran tematik pada siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri 02 Nglebak Kecamatan Tawangmangu. 

2. Mendeskripsikan implementasi pembelajaran tematik pada siswa kelas III 

Sekolah Dasar Negeri 02 Nglebak Kecamatan Tawangmangu. 

3. Mendeskripsikan proses pembelajaran tematik pada siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri 02 Nglebak Kecamatan Tawangmangu. 

4. Mendeskripsikan pemahaman guru terhadap pembelajaran tematik pada 

siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 02 Nglebak Kecamatan 

Tawangmangu. 

5. Mendeskripsikan kendala yang ditemukan pada pelaksanaan pembelajaran 

tematik pada siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 02 Nglebak Kecamatan 

Tawangmangu. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Makalah ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Guru 

a. Memahami tentang pembelajaran tematik. 

b. Dapat mengelola pembelajaran tematik dengan baik. 

c. Efisien waktu dan tenaga karena beberapa mata pelajaran direncanakan 

dan disajikan sekaligus. 

2. Siswa 

a. Memahami materi tematik dengan baik. 

b. Dapat memperoleh hasil belajar yang baik. 

3. Sekolah 

a. Memiliki guru yang memahami tentang pembelajaran tematik. 

b. Kualitas pengelolaan pembelajaran tematik menjadi lebih baik. 

c. Meningkatkan pemahaman belajar siswa melalui penerapan pembelajaran 

tematik. 


