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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa Alam adalah salah satu tema yang wajib masuk dalam

kurikulum Sekolah Dasar (SD). Tema peristiwa alam dibutuhkan

kemampuan siswa untuk dapat menerima, dan memahami materi yang

disampaikan oleh guru. Namun demikian, tidak sedikit siswa yang

mengalami kesulitan dalam memahami materi tema peristiwa alam

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa siswa SD Negeri 1

Sudagaran, mereka menyatakan bahwa tema peristiwa alam merupakan

tema yang sulit. Kesulitan siswa ini dapat dipahami karena beberapa

materi yang diajarkan bersifat abstrak, di mana bagi anak usia sekolah

dasar masih sulit memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Mereka lebih

mudah memahami sesuatu yang bersifat konkret.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan guru kelas

terhadap proses pembelajaran tema peristiwa alam di kelas I SD Negeri 1

Sudagaran, dapat diketahui bahwa pembelajaran tema peristiwa alam

masih bersifat konvensional, yaitu penyampaian materi lebih banyak

dilakukan dengan menggunakan metode ceramah. Pada dasarnya

penggunaan metode ceramah tidak menjadi masalah jika guru juga mampu

menyelingi kegiatan pembelajaran dengan aktifitas belajar yang lebih

sesuai dengan karakter siswa, yaitu kegiatan yang mampu mengakomodasi

Meningkatkan Rasa Ingin Tahu..., Eli Fitriana, FKIP UMP, 2014



2

keaktifan siswa dan mampu meningkatkan minat belajar tema peristiwa

alam mereka. Penggunaan metode ceramah oleh guru diakui menjadi salah

satu penyebab dari rendahnya prestasi belajar tema peristiwa alam siswa.

Prestasi belajar siswa yang rendah dapat ditunjukkan melalui rekapitulasi

nilai ulangan harian menunjukan bahwa ada 15 siswa yang belum tuntas

dari 40 siswa dengan persentase 37,5%  untuk siswa yang tuntas hanya

sebanyak 25 siswa dengan persentase 62,5%.

Guru menyebutkan salah satu materi yang belum dikuasai siswa

dengan baik adalah sub tema bencana alam. Siswa mengalami kesulitan

dalam melakukan mengetahui penyebab terjadinya bencana alam,

mengingat selama ini dalam pembelajaran guru tidak menjelaskan

mensimulasikan tejadinya bencana alam. Siswa menganggap sulit sub

tema bencana alam karena dalam proses pembelajaran siswa tidak terlibat

langsung dalam kegiatan pemecahan masalah, sehingga siswa hanya

mengetahui jenis bencana alam yang ada tanpa mengetahui asal penyebab

bencana alam. Di samping permasalahan rendahnya hasil belajar tema

peristiwa alam siswa terutama pada sub tema bencana alam, guru juga

menyebutkan rendahnya rasa ingin tahu siswa menjadi masalah yang

selama ini dianggap kurang mendukung proses pembelajaran di kelas.

Rendahnya rasa ingin tahu siswa kelas I SD Negeri 1 Sudagaran

ditunjukkan dengan diantaranya kurangnya keaktifan siswa untuk

mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman lain dan kurangnya

perhatian yang diberikan oleh siswa saat guru menjelaskan materi.
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Permasalahan tersebut harus segera diatasi dengan berbagai cara agar tidak

berkelanjutan dan menimbulkan berbagai kerugian.

Hasil diskusi peneliti dengan guru menyepakati untuk dilakukan

sebuah upaya peningkatan kegiatan pembelajaran dalam rangka

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan prestasi belajar tema peristiwa

alam terumata pada sub tema bencana alam. Peneliti dan guru memilih

menggunakan variasi model pembelajaran dengan menggunakan metode

problem based instruction (PBI) sebagai langkah perbaikan. Pemilihan

metode ini dikarenakan PBI adalah proses mental dimana siswa

mengasimilasi sesuatu konsep atau sesuatu prinsip (Suryosubroto

2009:179). Proses mental tersebut misalnya mengamati, menggolong-

golongkan atau mengklasifikasi, membuat dugaan, menjelaskan,

mengukur, membuat kesimpulan atau generalisasi, membuktikan, dan

memecahkan masalah.

Metode PBI diharapkan dapat mengubah situasi belajar mengajar

siswa kelas I SD Negeri 1 Sudagaran yang sebelumnya teacher dominated

learning menjadi student dominated learning. Siswa akan memiliki rasa

ingin tahu dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui

pemecahan masalah hal-hal baru yang belum pernah diketahui.

Disimpulkan bahwa melalui metode PBI peserta didik dimudahkan untuk

memperoleh konsep-konsep dan pemecahan masalah pada bencana alam.

Penyajian media atau alat peraga akan membuat siswa berpikir konkret

dan memiliki rasa ingin tahu dalam penemuan tersebut. Siswa diharapkan
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dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga akan

memaksimalkan prestasi belajar yang diperoleh  siswa. Melalui metode

PBI proses pembelajaran akan sungguh-sungguh menjadi milik siswa.

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah

dalam penelitian iniadalah:

1. Bagaimana metode PBI dapat meningkatkan rasa ingin tahu peserta

didik pada tema Peristiwa Alam dikelas I SD Negeri 1 Sudagaran?

2. Apakah melalui metode PBI dapat meningkatkan prestasi belajar

peserta didik pada tema peristiwa alam mata  pelajaran bahasa

indonesia, PJOK, matematika, SBDP, PKN dalam sub tema bencana

alam di kelas I SD Negeri 1 Sudagaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk Meningkatkan rasa ingin tahu pada tema

Peristiwa Alam melalui metode PBI, di kelas I SD Negeri 1 Sudagaran.

Meningkatkan prestasi belajar pada tema Peristiwa Alam mata pelajaran

bahasa indonesia, PKN, PJOK, SBDP, matematika dalam sub tema

bencana alam melalui metode PBI, di kelas I SD Negeri 1 Sudagaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian diharapkan dapat meningkatkan rasa

ingin tahu dan prestasi belajar peserta didik pada tema peristiwa alam

mata pelajaran bahasa indonesia, PJOK, SBDP, PKN, matematika
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dalam sub tema bencana alam dengan memakai metode PBI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru

Bagi guru diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan

kemampuan dalam mengelola kelas dalam proses pembelajaran

tematik.

b. Bagi sekolah

Bagi sekolah dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi

belajar peserta didik dengan pembelajaran secara akif dan kreatif

dengan memakai metode PBI.

c. Bagi peneliti

Bagi peneliti dapat meningkatkan, memperbaiki dan

mengembangkan kemampuan mengajar tematik, sehingga akan

tercipta pembelajaran yang lebih disukai oleh peserta didik.

d. Bagi peserta didik

Peserta didik akan memperoleh pembelajaran tematik yang lebih

menyenangkan dan menarik sehingga rasa ingin tahu dan prestasi

belajar peserta didik menggunakan metode PBI akan meningkat.
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