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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran tematik merupakan kegiatan mengajar dengan memadukan 

materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Dengan demikian, proses 

pembelajarannya mengelola pembelajaran yang mengintregasikan materi dari 

beberapa mata pelajaran dalam satu topik pembicaraan atau satu tema (Sutirjo, 

2005:3).  

Dalam pelaksanaannya pembelajaran tematik menggabungkan berbagai 

bidang kajian; misalnya di bidang IPA, Matematika, Pendidikan Agama, IPS dan 

lainnya, maka bidang-bidang tersebut tidak lagi terpisah-pisah  melainkan menjadi 

satu kesatuan (holistic) dan keterpaduan (integralistic). Hal ini memberi implikasi 

terhadap guru yang mengajar di kelas. Pembelajaran tematis memerlukan guru 

yang kreatif baik dalam meyiapkan kegiatan/pengalaman belajar bagi anak, juga 

dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar 

pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan dan utuh 

(Trianto, 2010: 117). 

Pembelajaran tematik dapat membantu siswa memperoleh pengalaman 

langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang 

dipelajari secara holistik, bermakna, autentik dan aktif. Pentingnya pembelajaran 

tematik di SD karena pada umumnya siswa pada tahap ini masih melihat segala 

sesuatu sebagai keutuhan (holistik) (Rusman, 2012:257). 

Pembelajaran tematik, sebagai model pembelajaran memiliki arti penting 

dalam membangun kompetensi peserta didik, antara lain: pembelajaran tematik 
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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. 

Pembelajaran tematik juga 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 (Trianto, 2010: 86). Kebermaknaan belajar siswa mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, sikap-

sikap, dan keterampilan (Suprijono, 2012: 5). Keberhasilan proses pembelajaran 

sangat ditentukan oleh guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Peningkatan 

keberhasilan proses pembelajaran salah satunya dapat dicapai dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang baik. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 12 Mei 2014, 

SDN Mojolangu 2 Malang adalah salah satu sekolah di kota Malang yang sudah 

menerapkan pembelajaran tematik kurikulum 2013 yang dilaksanakan pada kelas 

I dan kelas IV. Dalam pelaksanaannya guru, mengacu pada buku guru yang telah 

ada. Media dan metode yang digunakan juga mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran yang terdapat dalam buku guru. 

Namun ternyata dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di kelas I masih 

banyak siswa yang belum memahami materi pada tema 1 “Diriku”, subtema 2 

“Tubuhku”. Siswa belum bisa memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang telah ditetapkan yaitu 70. Berdasarkan dokumen dari guru kelas I, pada 

tahun ajaran 2013-2014 persentase ketuntasan siswa khususnya pada tema 1 

subtema 2 sebanyak 67% siswa belum mencapai KKM. Menurut guru kelas I di 
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SDN Mojolangu 2 Malang salah satu permasalahan yang dihadapi siswa adalah 

kemampuan siswa dalam memahami materi tergolong rendah. Dari 24 siswa 

hanya 8 siswa yang mendapat nilai di atas KKM, sedangkan 16 siswa nilainya di 

bawah KKM. Penyebabnya adalah sebagian besar siswa tidak memperhatikan dan 

mendengarkan penjelasan guru, selain itu siswa juga pasif saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas 1 SDN Mojolangu 2 Malang dalam pembelajaran tematik dengan 

tema “Diriku” yaitu dengan menggunakan metode permainan ilmu urai. Menurut 

Nisa’ (2011:20) metode permainan digunakan untuk penciptaan suasana belajar 

dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak (akrab), dan dari jenuh menjadi riang 

(segar). Metode ini diarahkan agar tujuan belajar dapat dicapai secara efisien dan 

efektif dalam suasana gembira meskipun membahas hal-hal yang sulit atau berat. 

Metode permainan ilmu urai ini dilakukan dengan menyebutkan nama-

nama organ luar tubuh manusia seperti hidung, telinga, mata, alis, dan dagu dari 

gambar tubuh manusia yang telah disiapkan. Permainan ini memanfaatkan kartu 

anggota tubuh dari kertas duplek yang dibuat semenarik mungkin dengan dilapisi 

perekat dibaliknya. Langkah permainan ilmu urai yaitu dengan membagi siswa 

menjadi beberapa kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Setiap 

kelompok akan mendapatkan amplop yang berisi kartu anggota tubuh dan gambar 

tubuh manusia yang telah disiapkan oleh guru. Setelah mendapat amplop kartu 

anggota tubuh dan gambar tubuh manusia, maka tugasnya anggota kelompok 

adalah menempelkan kartu tersebut pada gambar tubuh manusia yang diberikan. 



4 
 

Setelah permainan selesai, maka tiap-tiap kelompok dapat menjelaskan hasil 

kerjanya di depan kelas. 

Bermain harus dilakukan dengan rasa senang, sehingga semua kegiatan 

bermain yang menyenangkan akan menghasilkan proses belajar pada anak. 

Pengalaman bermain yang menyenangkan dengan bahan, benda, anak lain, dan 

dukungan orang dewasa membantu anak-anak berkembang secara optimal. 

Permainan dan bermain memiliki arti dan makna tersendiri bagi anak. Permainan 

mempunyai arti sebagai sarana mensosialisaikan diri (anak) artinya permainan 

digunakan sebagai sarana membawa anak ke alam masyarakat. Mengenalkan anak 

menjadi anggota suatu masyarakat, mengenal dan menghargai masyarakat. 

Permainan sebagai sarana untuk mengukur kemampuan dan potensi diri anak 

(Mutiah, 2010: 113). 

Penelitian terdahulu mengenai penggunaan metode permainan dalam 

pembelajaran tematik dilakukan oleh Suhermin (2009) dengan judul “Permainan 

Ular Tangga Pada Pembelejaran Tematik Untuk Meningkatakan Keterampilan 

Sosial dan Hasil Belajar Siswa Kelas II-A di SD Negeri Gununggangsir I 

Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan”.  Penelitian tersebut dilakukan dalam 2 

siklus, hasil yang diperoleh yaitu 1) permainan ular tangga pada pembelajaran 

tematik dapat meningkatkan keterampilan interaksi sosial siswa kelas II-A SDN 

Gununggangsir 1; 2) Penggunaan permainan ular tangga yang didalamnya 

terdapat kuis dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas II-A SDN 

Gununggangsir 1. 

Dari uraian di atas mengenai masalah belajar siswa maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Metode Permainan Ilmu 
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Urai Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Tematik 

Dengan Tema Diriku Kelas 1 SDN Mojolangu 2 Malang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: 

1.2.1 Bagaimanakah penggunaan metode permainan ilmu urai untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik dengan tema 

diriku kelas 1 SDN Mojolangu 2 Malang? 

1.2.2 Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa menggunakan metode 

permainan ilmu urai pada pembelajaran tematik dengan tema diriku kelas 

1 SDN Mojolangu 2 Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1.3.1. Mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan metode permainan ilmu 

urai untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik 

dengan tema diriku kelas 1 SDN Mojolangu 2 Malang. 

1.3.2. Mengetahui dan mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 

menggunakan metode permainan ilmu urai pada pembelajaran tematik 

dengan tema diriku kelas 1 SDN Mojolangu 2 Malang. 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Jika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode permainan 

ilmu urai, maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

tematik dengan tema diriku kelas 1 SDN Mojolangu 2 Malang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai inovasi 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan dapat dijadikan sumber masukan untuk 

pengembangan kurikulum sekolah. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

 Bagi Guru 

1) Memberi masukan bagi guru dalam perencanaan kegiatan pembelajaran. 

2) Memicu kreatifitas guru untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa. 

 Bagi Siswa 

1) Meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan. 

2) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang dilakukan. 

3) Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. 

 Bagi Peneliti 

1) Memperoleh pengalaman dan menambah wawasan dalam penggunaan 

metode permainan ilmu urai pada pembelajaran tematik. 

 Bagi Sekolah 

1) Sebagai masukan bagi sekolah dalam meningkatan mutu pendidikan di 

sekolah. 

2) Tercapainya tuntutan materi pembelajaran tematik sesuai dengan 

kurikulum. 
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1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Penelitian ini dilaksanakan di SDN Mojolangu 2 Malang kelas I semester 1 

tahun pelajaan 2014/2015. 

1.6.2 Penelitian ini dilaksanakan pada pembelajaran tematik dengan tema diriku 

subtema 2 tentang tubuhku. 

1.6.3 Masalah yang diteliti adalah hasil belajar siswa dengan menggunakan 

metode permainan ilmu urai pada pembelajaran tematik tema diriku subtema 

2 tubuhku. 

1.6.4 Metode yang digunakan adalah metode permainan ilmu urai. 

1.6.5 Media yang digunakan dalam permainan ilmu urai adalah kartu anggota 

tubuh dan gambar tubuh manusia. 

1.7 Definisi Istilah 

1.7.1 Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan 

nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran (Suyitno, 2011: 23).        

1.7.2 Metode permainan adalah metode yang digunakan untuk penciptaan suasana 

belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak (akrab), dan dari jenuh 

menjadi riang (segar). Metode ini diarahkan agar tujuan belajar dapat 

dicapai secara efisien dan efektif dalam suasana gembira meskipun 

membahas hal-hal yang sulit atau berat (Nisa’, 2011:20). 

1.7.3 Permainan ilmu urai adalah permainan yang menyebutkan organ tubuh 

manusia (Lucia, 2010:4). 
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1.7.4 Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Trianto, 2010: 79).  

1.7.5 Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah, yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

 Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar yang intelektual, yaitu 

pengetahuan, dan pemahaman.  

 Ranah Afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. 

 Ranah Psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan (skiil) dan 

kemampuan bertindak individu (Jihad, 2008: 14). 


