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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Siswa sekolah dasar pada kelas rendah yaitu kelas satu, dua, dan tiga 

termasuk pada rentangan usia dini. Pada usia ini, seluruh aspek perkembangan 

kecerdasan siswa tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. “Pada umumnya 

tingkat perkembangannya tersebut masih memandang bahwa segala sesuatu itu 

sebagai keutuhan (holistik) dan mampu memahami hubungan antara konsep 

secara sederhana” (Sugiyar dkk., 2009:7). Proses pembelajarannya masih 

tergantung pada objek-objek konkret dan pengalaman yang dialami siswa secara 

langsung. 

Proses pembelajaran yang masih tergantung pada objek-objek konkret 

tersebut sesuai dengan teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan 

kognitif Piaget terdiri dari 4 tahap yaitu; “tahap sensorimotor (usia 0-2 tahun), 

tahap pra-operasional (usia 2-7 tahun), tahap konkret-operasional (usia 7-11 

tahun), dan tahap operasional formal (usia 11 tahun ke atas)” dalam Desmita 

(2011:101). Mengacu pada teori kognitif Piaget, Desmita (2011:104) menyatakan 

“pemikiran siswa usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret-

operasional (concrete operational thought), yaitu masa dimana aktivitas mental 

anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang 

pernah dialaminya”. Selain itu, menurut Johnson & Medinus (dalam Desmita, 

2011:105) “anak pada masa konkret operasional ini telah mampu menyadari 
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konservasi, yakni kemampuan anak untuk berhubungan dengan sejumlah aspek 

yang berbeda secara serempak”. 

Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor  22 tahun 

2006 khusus mengenai kurikulum SD/MI juga menyebutkan bahwa 

“pembelajaran pada kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, 

sedangkan pada kelas IV s.d. VI  dilaksanakan melalui pendekatan mata 

pelajaran”.  Berdasarkan pemikiran di atas, maka pembelajaran pada kelas rendah 

di sekolah dasar yakni kelas satu, dua, dan tiga lebih sesuai jika dikelola dengan 

model pembelajaran terpadu melalui Pendekatan Pembelajaran Tematik. 

Pembelajaran tematik menurut Depdiknas (dalam Trianto, 2010:79) adalah 

“sebagai pendekatan pembelajaran termasuk salah satu tipe dari pada model 

pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah 

pendekatan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada  siswa”.  

Trianto (2010:56) menyatakan bahwa: 

pembelajaran tematik atau yang biasanya disebut dengan 
pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang 
memperhatikan dan menyesuaikan pemberian konsep sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak dimana dalam pembelajaran tersebut 
diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang 

dikaitkan dengan pokok bahasan lain yang dilakukan secara spontan 
ataupun direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih. 

 

Melalui pembelajaran tematik, siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung dengan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan dan menghubungkan dengan 

konsep-konsep lain, serta dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari. Dengan 
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demikian siswa terlatih untuk menemukan sendiri berbagai konsep yang telah 

dipelajari secara menyeluruh, bermakna, autentik dan aktif. 

Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang oleh guru sangat 

berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi siswa. Pengalaman belajar 

yang lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual akan menjadikan proses 

belajar lebih efektif. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian 

ilmu-ilmu yang relevan akan membentuk skema kognitif sehingga anak 

memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Menurut Sa’ud dkk, (dalam 

Sugiyar dkk, 2009:7) “perolehan keutuhan belajar, kebulatan pandangan tentang 

kehidupan, dunia nyata dan fenomena kehidupan hanya dapat direfleksikan 

melalui pembelajaran terpadu atau tematik”. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, saat ini perencanaan 

pembelajaran yang ada di kelas II SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang 

sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Akan tetapi, pada pelaksanaan 

pembelajaran atau pengaplikasiannya masih belum dilakukan secara maksimal. 

Guru masih menerapkan pembelajaran secara terpisah antara mata pelajaran satu 

dengan mata pelajaran yang lain. Menurut penjelasan guru kelas II B, beliau 

pernah mencoba melaksanakan pembelajaran tematik tetapi hasilnya tidak 

maksimal disebabkan siswa tidak dapat mencapai KKM yang telah ditentukan. 

Akhirnya, guru memutuskan untuk kembali menggunakan pembelajaran berbasis 

mata pelajaran yang dianggap lebih mudah cara penyampaiannya dan hasilnya 

menunjukkan bahwa semua siswa tuntas dalam belajar IPA dengan KKM 70. 

Kondisi tersebut disebabkan antara lain; (1) belum ada bahan ajar yang 

mendukung, (2) kurangnya wawasan tentang apa, mengapa, dan bagaimana 
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pelaksanaan pembelajaran tematik pada tingkat pendidikan dasar, (3) 

pembelajaran tematik merupakan hal yang baru, sehingga terdapat kesulitan untuk 

memadukan beberapa disiplin ilmu dalam tema yang sama, memilih metode dan 

media yang sesuai, (4) pembelajaran tematik dianggap sebagai penghambat siswa 

dalam mencapai KKM yang telah ditentukan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan 

hasil belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran tematik tidak maksimal. 

Sugiyar dkk (2009:14) berpendapat bahwa: 
Pada dasarnya pembelajaran tematik dilengkapi dengan metode 

pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa 
kelas satu, dua, dan tiga SD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas dan kreativitas berpikir siswa. Sesuai dengan karakteristik 
pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan 
perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan 

multi metode. Misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, 
demonstrasi, bercakap-cakap. 

 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bahri (2010:46) yang menyatakan bahwa 

“dalam kegiatan belajar mengajar metode diperlukan oleh guru dan penggunaan-

nya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran 

berakhir”. 

Menurut Desmita (2011:35), 

siswa kelas satu, dua, dan tiga SD memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan siswa yang usianya lebih dewasa. Mereka senang 
bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan 

senang merasakan sesuatu atau melakukan sesuatu secara langsung. 
Oleh sebab itu, guru hendaknya menerapkan metode pembelajaran 
yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa 

berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta 
memberikan kesempatan siswa untuk terlibat langsung dalam 

pembelajaran. 
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Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis 

memilih metode bermain untuk diterapkan dalam pembelajaran. Metode bermain 

sesuai digunakan dalam pembelajaran tematik dikarenakan bermain merupakan 

salah satu alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhan siswa. “Bermain 

adalah medium, dimana siswa mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya 

tetapi juga benar nyata secara aktif. Apabila siswa bermain secara bebas, sesuai 

kemauan maupun sesuai kecepatannya sendiri, maka ia melatih kemampuannya” 

(Semiawan, 2008: 20). 

IPA didefinisikan sebagai “pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan 

data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu 

penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya” (Trianto, 2007:102). 

Pengetahuan yang diperoleh siswa dari kegiatan eksperimen, pengamatan, dan 

deduksi perlu diinformasikan kepada siswa lain, salah satunya melalui kegiatan 

bermain berdagang. Bermain berdagang merupakan kegiatan bermain untuk jual 

beli informasi atau bertukar informasi antar siswa, sehingga siswa dapat 

menambah pengetahuannya. Berdagang informasi menjadi menyenangkan dan 

menarik dikarenakan dilakukan melalui kegiatan bermain sehingga siswa 

memperoleh pengetahuan baru secara tidak sadar. Melalui permainan 

memungkinkan siswa mengembangkan kompetensi-kompetensi dan 

keterampilan-keterampilan yang diperlukannya dengan cara menyenangkan 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan sebuah kajian mendalam 

tentang metode bermain berdagang dalam pembelajaran pembelajaran tematik 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui penelitian yang berjudul 

”Penerapan Metode Bermain Berdagang untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

IPA pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas II SD Muhammadiyah 08 Dau 

Kabupaten Malang”. 

B. Fokus Masalah 

Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini adalah belum terlaksananya 

pembelajaran tematik secara maksimal pada siswa kelas II B SD Muhammadiyah 

08 Dau Kabupaten Malang. Hal tersebut terjadi dikarenakan (1) belum ada bahan 

ajar yang mendukung, (2) kurangnya wawasan tentang apa, mengapa, dan 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik pada tingkat pendidikan dasar, (3) 

pembelajaran tematik merupakan hal yang baru, sehingga terdapat kesulitan untuk 

memadukan beberapa disiplin ilmu dalam tema yang sama, memilih metode dan 

media yang sesuai, (4) pembelajaran tematik dianggap sebagai penghambat siswa 

dalam mencapai KKM yang telah ditentukan. Untuk itu, penulis ingin membantu 

siswa dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada pembelajaran tematik dengan 

menerapkan metode bermain berdagang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan berbagai permasalahan dalam pembelajaran tematik yang telah 

diuraikan pada latar belakang dan fokus masalah di atas, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana penerapan metode bermain berdagang untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA pada pembelajaran tematik siswa kelas II SD Muhammadiyah 08 

Dau Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA dengan penerapan metode bermain 

berdagang pada pembelajaran tematik siswa kelas II SD Muhammadiyah 08 

Dau Kabupaten Malang? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memperoleh gambaran tentang penerapan metode bermain berdagang untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA pada pembelajaran tematik siswa kelas II SD 

Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui adanya peningkatan hasil belajar IPA dengan menerapkan metode 

bermain berdagang pada pembelajaran tematik siswa kelas II SD 

Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun 

secara praktis seperti berikut ini: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengem-

bangkan metode bermain dalam pembelajaran tematik. Khususnya yang 

berkaitan dengan metode bermain berdagang pada siswa kelas rendah sekolah 

dasar. 
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2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi guru 

tentang pentingnya metode bermain berdagang untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA pada pembelajaran tematik siswa kelas rendah sekolah dasar. 

F. Batasan Istilah 

Sebagai upaya menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, berikut 

disajikan batasan beberapa istilah kunci. 

1. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema tertentu 

untuk mengaitkan antara beberapa isi mata pelajaran dengan pengalaman 

kehidupan nyata sehari-hari siswa-siswi, sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna bagi mereka (Trianto, 2007:6). Pada penelitian ini, 

mata pelajaran yang dikolaborasikan adalah Matematika, IPA, dan Bahasa 

Indonesia, akan tetapi yang akan dikaji disini adalah mata pelajaran IPA. 

2. Bermain diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh kesenangan tanpa 

memperhitungkan hasil dari kegiatan tersebut (Poerwanti, 2002:89). 

3. Berdagang adalah kegiatan menjual dan membeli (Daryanto, 1997:148). 

4. Metode bermain berdagang merupakan permainan yang menirukan orang 

berdagang pada umumnya, namun dalam permainan ini yang diperjual belikan 

adalah informasi  dan tidak menggunakan alat pembayaran melainkan saling 

melihat tulisan yang ada di punggung temannya. 

5. Materi IPA yang dibahas adalah pada Kompetensi Dasar mengidentifikasi 

benda-benda yang dikenal dan kegunaannya melalui pengamatan. 

6. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2005: 22). 


