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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Dasar Negeri 1 Karanglewas Lor adalah salah satu sekolah di 

Kabupaten Banyumas yang menjadi sekolah dasar untuk Pilot Project yang  

menerapkan kurikulum 2013 didalam pembelajaranya. Seluruh kelas sudah 

menerapkan kurikulum 2013 pada pembelajaranya mulai dari kelas I sampai 

dengan kelas VI. Pada setiap pembelajaran mengunakan sebuah tema dan di 

dalam tema tersebut terdapat beberapa subtema, satu subtema pembelajaran 

berlangsung selama tujuh hari. Pada tema Pengalamanku subtema 

Pengalaman bersama teman merupakan salah satu tema yang dipelajari pada 

kelas I, di dalam tema Pengalamanku subtema Pengalaman bersama teman 

siswa mempelajari beberapa mata pelajaran yaitu PPKn, Bahasa Indonesia, 

Matematika, Seni Budaya dan Prakarya dan pendidikan jasmani kesehatan 

dan olahraga. 

Tujuan dari pembelajaran pada subtema “Pengalaman Bersama 

Teman” yaitu siswa mampu mendeskiripsikan dan menceritakan pengalaman 

yang pernah dialami saat bersama teman, selain itu siswa juga dapat 

mengenal bilangan sederhana dengan menggunakan gambar-gambar atau 

benda kongkrit yang ada di sekitarnya, siswa dapat membuat prakarya 

sederhana dan mengenal karya seni budaya dari daerah setempat dan siswa 
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juga bisa mempraktekan berbagai bentuk permainan yang menggunakan 

berbagai pola gerak dasar tubuh. 

Pada pembelajaran tema Pengalamanku subtema Pengalaman bersama 

teman di Sekolah Dasar, menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

dan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan agar siswa 

mampu memahami materi secara baik. Pelaksanaan pembelajaran pada tema 

Pengalamanku subtema Pengalaman bersama teman di Sekolah Dasar 

hendaknya dapat mendorong siswa untuk lebih disiplin dan peduli terahadap 

lingkungan sekitar, karena keterlibatan siswa secara langsung dalam 

pembelajaran merupakan salah satu hal yang dapat menentukan keberhasilan 

pembelajaran sehingga siswa akan merasa tertarik dan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor serta tujuan 

dalam pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

Pada pembelajaran tema pengalamanku subtema pengalaman bersama 

teman dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami 

apabila siswa mendapatkan pengetahuan melalui praktek secara langsung dan 

siswa terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih 

efektif. Namun pada pembelajaran subtema sebelumnya diajarkan dalam 

bentuk pengetahuan saja dan hanya mengacu pada buku guru saja tidak 

menggunakan dari sumber lain, hal ini membuat siswa hanya mendapatkan 

materi dari guru saja dalam pembelajaran. Pembelajaran yang hanya 

mengandalkan guru sebagai pusat pembelajaran dapat menimbulkan 

kebosanan, pembelajaran terasa monoton dan kurangnya partisipasi siswa 

dalam pembelajaran sehingga menjadikan kurang optimalnya hasil belajar 
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siswa. Pembelajaran pada kurikulum 2013 sebenarnya siswa yang diharapkan 

lebih aktif dalam proses pembelajaran bukan guru yang lebih aktif dalam 

pembelajaran seperti pada kurikulum yang sebelumnya. Siswa di kelas 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran, mampu memecahkan masalah 

dalam pembelajaran, sehingga partisipasi siswa menjadi lebih baik dalam 

mengikuti pembelajaran. Partisipasi yang tinggi dapat mendukung 

meningkatnya hasil belajar siswa. 

Permasalahan terkait dengan disiplin dan sikap peduli lingkungan 

siswa yang masih rendah juga terjadi di kelas I SD Negeri 1 Karanglewas 

Lor. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas I SD Negeri 1 

Karanglewas Lor mengenai hasil belajar pada ranah kognitif siswa di kelas 

masih tergolong rendah. Sikap peduli lingkungan siswa yang masih rendah, 

ini dibuktikan dengan banyaknya sampah yang ada di dalam laci meja siswa, 

disiplin  siswa yang juga masih rendah dalam kegiatan pembelajaran 

ditunjukkan dengan saat guru menjelaskan siswa cenderung bermain sendiri 

dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru, dan dalam mengerjakan tugas 

siswa banyak yang tidak mengerjakan soal tersebut. Karena disiplin siswa 

yang masih rendah dalam mengerjakan tugas, menyebabkan Hasil belajar 

siswa pada ranah kognitif menjadi  rendah hal ini terlihat dari nilai ujian 

tengah semester yang masih tergolong rendah. Dari 21 siswa terdapat 11 

siswa yang mendapatkan nilai di bawah nilai KKM yaitu 60. 

Selain permasalahan rendahnya hasil belajar  siswa ranah kognitif dan 

kurangnya  hasil belajar pada ranah afektif yaitu disiplin dan sikap peduli 

lingkungan, ternyata kemampuan siswa dalam  membaca dan menulis pada 
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saat proses pembelajaran  juga masih ada yang kesulitan. Hal ini bisa dilihat 

saat siswa tidak bisa membaca dengan lancer bacaan dalam buku siswa  dan 

saat siswa diminta untuk menyalin tulisan yang ada di papan tulis, siswa yang 

aktif pada saat pembelajaran di dalam kelas hanya sedikit dan masih banyak 

siswa yang mencontek pekerjaan teman. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti dan guru berdiskusi untuk 

memperbaiki keadaan dan meningkatkan hasil belajar pada tema 

pengalamanku subtema pengalaman bersama teman dengan melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menggunakan metode pembelajaran 

Problem Based Learning di kelas I SD Negeri 1 Karanglewas Lor. hasil 

belajar ranah kognitif akan meningkat jika diikuti oleh  meningkatnya hasil 

belajar ranah afektif dan pisikomotor siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Metode Problem Based Learning berupaya untuk mengajak siswa untuk lebih 

aktif dalam pembelajaran dan dapat memecahkan masalah dengan baik. 

Banyak metode yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran agar 

mampu menarik perhatian siswa. Salah satu metode yang dapat digunakan 

adalah metode Problem Based Learning. Metode Problem Based Learning 

merupakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar dan 

keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. 

Metode Problem Based Learning dirasa tepat untuk diterapkan pada 

pembelajaran tema pengalamanku seubtema pengalaman bersama teman. 

Dalam pembelajaran ini menekankan pada kemandirian peserta didik dan 

kemampuan peserta didik memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. 

Langkah awal peserta didik disajikan sebuah masalah berdasarkan materi 
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yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, kemudian peserta didik melakukan 

sedikit Tanya jawab untuk mengumpulkan beberapa informasi, peserta didik 

membuat kelompok dan berdiskusi mengenai masalah yang guru sajikan, 

setelah itu siswa memberikan jawaban dan solusi dari permasalahan tersebut. 

 

B. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana meningkatkan hasil belajar aspek kognitif siswa kelas I tema 

pengalamanku Sub Tema pengalaman bersama teman dengan 

menggunakan pendekatan saintifik metode Problem Based Learning? 

2. Bagaimana meningkatkan hasil belajar aspek afektif siswa kelas I tema 

pengalamanku Sub Tema pengalaman bersama teman dengan 

menggunakan pendekatan saintifik metode Problem Based Learning? 

3. Bagaimana meningkatkan hasil belajar aspek psikomotor siswa kelas 

tema pengalamanku Sub Tema pengalaman bersama teman dengan 

menggunakan pendekatan saintifik metode Problem Based Learning? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan: 

a. meningkatkan hasil belajar aspek kognitif siswa kelas I  tema 

pengalamanku Sub Tema pengalaman bersama teman dengan 

menggunakan pendekatan saintifik metode Problem Based Learning. 

b. meningkatkan hasil belajar aspek afektif siswa kelas I tema 

pengalamanku Sub Tema pengalaman bersama teman dengan 
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menggunakan pendekatan saintifik metode Problem Based Learning. 

c. meningkatkan hasil belajar aspek psikomotor siswa kelas I tema 

pengalamanku Sub Tema pengalaman bersama teman dengan 

menggunakan pendekatan saintifik metode Problem Based Learning. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada tema pengalamanku Sub Tema 

pengalaman bersama teman dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Bagi guru diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan 

kemampuan dalam mengelola kelas dalam proses pembelajaran 

tematik supaya pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. 

b. Bagi peneliti 

Bagi peneliti dapat meningkatkan, memperbaiki dan 

mengembangkan kemampuan mengajar tematik, sehingga akan 

tercipta pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi 

peserta didik. 

c. Bagi peserta didik 

Membantu memperoleh pembelajaran yang menarik sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar yang diperoleh siswa. 
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