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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di sekolah dasar telah menggunakan sistem kurikulum 2013 

sehingga proses pembelajarannya disebut pembelajaran tematik. Penggunaan 

sistem kurikulum 2013 ini sesuai dengan Permendikbud (2014:2) nomor 57 

tentang kurikulum 2013 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pasal 1 ayat (1) 

yaitu: kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang telah 

dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014 disebut kurikulum 2013 sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah. Proses belajar mengajar akan tercipta apabila 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran yakni antara siswa dengan guru, siswa 

dengan siswa, dan siswa dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan pada tanggal 23 November 2017, proses belajar mengajar di SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang yang dilakukan oleh guru dan siswa kelas V-C 

masih kurang sesuai dengan perangkat pembelajaran yaitu rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

Adapun penjabaran dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 

guru di kelas V-C yaitu: pertama, jumlah siswa kelas V-C yakni 22 siswa, tetapi 

yang masuk hanya 17 siswa dan 5 siswa tidak masuk dikarenakan ada yang sakit 

dan izin keperluan keluarga. Kedua, ketika guru mereview ulang materi, hanya 

ada 4 siswa yang menjawab dan mendengarkan, 13 siswa yang lain kurang aktif 

memperhatikan maupun menjawab pertanyaan dari guru, untuk melihat 

keaktifan belajar 5 siswa tersebut maka akan diamati pada waktu melakukan 

tindakan di siklus I. Ketiga, metode pembelajaran yang disusun guru dalam 
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rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah metode ceramah, tanya jawab, 

diskusi, dan penugasan. Pada saat guru mengajar sudah menggunakan empat 

metode pembelajaran tersebut sehingga dalam menyampaikan materi bisa 

dipahami oleh siswa. 

Keempat, media pembelajaran yang terdapat pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) adalah gambar contoh teks pantun saja dan guru juga sudah 

mengimplementasikan pada saat mengajar. Akan tetapi media pembelajaran ini 

hanya digunakan untuk materi bahasa indonesia saja, materi IPA dan SBdP 

belum ada media pembelajaran yang digunakan. Sehingga membutuhkan 

beberapa media pembelajaran yang konkret agar siswa mampu memahami 

materi dengan baik. Kelima, pengembangan bahan ajar seperti sumber 

pembelajaran yang ada di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yakni 

menggunakan kurikulum 2013 buku tematik guru dan buku tematik siswa edisi 

revisi 2017. Pada saat guru mengajar sudah menggunakan referensi dari buku 

tematik guru dan buku tematik siswa sehingga materi yang disampaikan dapat 

dipahami oleh siswa. 

Keenam, dalam proses pembelajaran guru tidak mengajak siswa untuk 

menyanyikan lagu kebangsaan indonesia setelah kegiatan berdoa selesai dan 

siswa juga kurang aktif dalam proses pembelajaran baik dalam hal bertanya, 

menjawab pertanyaan dari guru, mengemukakan hasil maupun menyampaikan 

pendapatnya. Oleh karena itu, aspek penguatan pendidikan karakter yang sudah 

diimplementasikan oleh guru hanya ada tiga yakni religius, mandiri dan gotong 

royong. Aspek nasionalis dan integritas belum nampak dalam implementasi 

proses belajar mengajar. Ketujuh, model pembelajaran yang telah disusun dalam 
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rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yakni model talking stik. Ketika guru 

mengimplementasikan model talking stik banyak siswa yang ramai sendiri, tidak 

fokus dengan teman yang menjawab pertanyaan dan menjadikan siswa kurang 

aktif dalam proses belajar karena siswa hanya fokus pada lagu dan 

pemberhentian dari permainan tongkat tersebut. 

Selain pengamatan, penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara 

bersama guru dan siswa kelas V-C, yakni pertama, berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru kelas V-C SD Muhammadiyah 08 Dau Malang pada tanggal 22 

November 2017. Diperoleh informasi bahwa terdapat 13 siswa yang belum aktif 

selama proses pembelajaran di kelas, dikarenakan ada siswa yang malas dalam 

belajar, faktor keluarga yang broken home, ada yang memang malu bertanya tapi 

dia aktif menulis, ada yang tidak pernah tanya sama sekali. Ketika ada materi 

yang kurang di mengerti siswa, guru meminta bantuan ke teman sejawat yang 

bisa untuk menjelaskan dan membantu teman yang kesulitan tersebut, sehingga 

guru tidak menjelaskan secara satu persatu. 

Ketika kegiatan diskusi berlangsung di dalam kelas, ada siswa yang 

menyampaikan hasilnya tetapi siswa yang lain kurang memperhatikan banyak 

yang berbicara sendiri karena siswa tersebut merasa sudah paham dengan materi 

sehingga kurang memperhatikan temannya. Kedua, berdasarkan hasil 

wawancara dengan siswa kelas V-C SD Muhammadiyah 08 Dau Malang pada 

tanggal 23 November 2017. Diperoleh informasi bahwa siswa kurang aktif di 

kelas karena siswa tersebut merasa malu dan kurang berani bertanya kepada guru 

apabila ada materi yang kurang di mengerti, ketika ada kegiatan diskusi di kelas 

siswa kurang bisa dalam menyampaikan pendapatnya sehingga siswa tersebut 
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memilih untuk diam saja tanpa memberikan pendapat mereka, ketika guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa jawabannya masih kurang benar.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari implementasi di kelas V-C dan 

wawancara dengan guru serta siswa kelas V-C, seharusnya siswa kelas V-C 

dapat aktif mengikuti proses pembelajaran di kelas khususnya dalam 

pembelajaran tematik yang berpusat pada siswa. Pada proses pembelajaran siswa 

dituntut aktif untuk bertanya, berdiskusi maupun mengerjakan beberapa soal, 

karena seorang guru bertugas sebagai fasilitator dan memberi motivasi kepada 

siswa. Hal ini sesuai dengan Permendikbud (2016:1) nomor 22 tahun 2016 

tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yakni proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis siswa. 

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang 

berdasarkan tema-tema tertentu. Tema tersebut terdiri dari 3 subtema dan 6 

pembelajaran yang terdiri dari berbagai mata pelajaran yaitu bahasa indonesia, 

IPA, IPS, PPKn, dan SBdP. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, 

pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 

pertama, berpusat pada siswa; pada saat proses pembelajaran di dalam kelas 

siswa dituntut untuk aktif dalam segala hal misalnya bertanya, berdiskusi, 

mengerjakan tugas, dan menyampaikan pendapat. Sehingga siswa tersebut tidak 

mengalami kesulitan pada saat belajar, sedangkan guru hanya memberikan 
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motivasi, evaluasi pembelajaran dan memberikan respon yang baik terhadap 

siswa melalui proses belajar mengajar. 

Kedua, memberikan pengalaman langsung; pembelajaran tematik 

memuat berbagai macam peristiwa atau pengalaman yang pernah dialami oleh 

siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan siswa SD cara berfikirnya 

masih konkret (nyata) sehingga  membutuhkan contoh atau media yang konkret 

dalam proses belajar. Ketiga, bersifat fleksibel; fleksibel artinya luwes, dalam 

pembelajaran tematik mengintegrasikan atau memiliki keterkaitan antara mata 

pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya, baik itu dari pengalaman siswa 

maupun keadaan lingkungan di sekitar, sehingga materi yang ada di dalamnya 

saling berkesinambungan dengan indikator. 

Keempat, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan; pada saat siswa belajar di dalam kelas tentunya guru 

menggunakan pendekatan, metode dan model pembelajaran yang bervariasi 

guna untuk memberikan rasa nyaman saat belajar. Pembelajaran tematik 

sangatlah penting jika diterapkan di sekolah dasar. Hal ini sesuai dengan 

Permendikbud (2014:5) nomor 57 tentang kurikulum 2013 sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dilakukan dengan 

pendekatan pembelajaran tematik terpadu. 

Pembelajaran tematik menuntut siswa untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktif berarti giat (bekerja, 

berusaha). Keaktifan adalah segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-

kegiatan yang terjadi baik fisik maupun jiwa atau mental, keaktifan disini 



6 
 

 

penekanannya pada siswa, sebab dengan keaktifan akan tercipta kondisi belajar 

aktif (Aries dan Haryono, 2012:82). 

Permasalahan yang terjadi di kelas V-C sama dengan dilakukan oleh 

Prasetyaningsih (2012) yang pernah menggunakan model cooperative script 

untuk meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar IPA. Akan tetapi, peneliti 

menggunakan model cooperative script ini untuk pembelajaran tematik yang 

nantinya dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa selama proses 

pembelajaran. Model cooperative script adalah metode belajar yang 

mengarahkan siswa untuk bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan 

bagian-bagian dari materi yang dipelajari (Hamdani, 2011:88-89). 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dilakukan penelitian dengan 

judul “Penerapan Model Cooperative Script pada Pembelajaran Tematik untuk 

Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Kelas V-C SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang” melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan 

dalam proses belajar mengajar (PBM) di kelas dengan menggunakan model 

cooperative script yakni untuk meningkatkan rasa aktif siswa dalam beberapa 

hal, diantaranya: pertama, keaktifan siswa ketika bertanya kepada guru selama 

mengikuti proses pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri. 

Kedua, meningkatkan keaktifan siswa dalam berdiskusi dengan 

temannya agar dapat berkolaborasi dengan baik tanpa ada yang ramai sendiri. 

Ketiga, melatih daya ingat siswa tentang materi yang sudah di diskusikan 

maupun diterangkan oleh guru. Keempat, siswa dapat bertukar pikiran atau 

menambahkan/memberi tanggapan ketika diskusi. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  penerapan model cooperative script pada pembelajaran tematik 

siswa kelas V-C SD Muhammadiyah 08 Dau Malang? 

2. Bagaimana hasil peningkatan keaktifan belajar siswa kelas V-C SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang dengan menggunakan model cooperative 

script? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis penerapan model cooperative script pada pembelajaran 

tematik siswa kelas V-C SD Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

2. Untuk menjelaskan hasil peningkatan keaktifan belajar siswa kelas V-C SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang dengan menggunakan model cooperative 

script 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian atau 

rumuan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti dapat menyusun 

hipotesis tindakan sebagai berikut:  

Dengan menerapkan model cooperative script pada pembelajaran 

tematik dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas V-C SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat 

yang diharapkan adalah: 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Melalui penerapan model cooperative script diharapkan siswa kelas 
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V-C dapat meningkatkan keaktifan belajar mereka dalam pembelajaran 

tematik dan mendapat pengetahuan baru melalui penerapan model 

cooperative script yang akan dilakukan. 

2. Manfaat Bagi Guru 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan guru dan 

bisa dijadikan sebagai pedoman untuk guru dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar guna meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas V-C dalam 

pembelajaran tematik. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

Melalui penelitian ini, dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan belajar 

siswa selama proses pembelajaran tematik. 

F. Definisi Operasional 

Agar memudahkan dalam memahami penelitian yang akan dilakukan, 

maka berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan 

judul penelitian ini. 

1. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik yakni salah satu pembelajaran yang 

mengintegrasikan antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya, sehingga 

memiliki keterkaitan di dalam kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD) 

dan indikator, selain itu pembelajaran tematik menjadikan proses belajar lebih 

bermakna karena dalam proses belajar tersebut siswa mengalami apa yang 

dipelajarinya secara langsung sesuai dengan peristiwa yang ada di dalam 

kehidupan sehari-hari (konkret). 
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2. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yakni bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru kepada siswa melalui pendekatan maupun metode pembelajaran yang 

digunakan mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup dengan 

memanfaatkan lingkungan dan beberapa benda yang ada di kelas sebagai 

sumber utama dalam pembelajaran. 

3. Model Cooperative Script 

Model cooperative script merupakan model pembelajaran yang 

digunakan untuk menentukan ide atau gagasan pokok secara baik dan benar 

dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok sehingga 

dapat membantu siswa untuk membaca dan menyusun rangkuman 

berdasarkan materi yang dipelajari, serta dapat menumbuhkan rasa aktif siswa 

ketika menyampaikan suatu pendapat di dalam kelas. 

4. Keaktifan Belajar 

Keaktifan belajar merupakan keadaan siswa yang aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran yang biasanya mencakup aktif bertanya jika 

ada materi yang kurang dipahami, aktif menanggapi atau menyampaikan hasil 

diskusi sehingga suasana pembelajaran yang ada di kelas dapat 

menyenangkan dan siswa dapat memperoleh wawasan serta mampu menggali 

informasi baik dari guru, teman sejawat maupun pengalaman yang pernah 

dialami secara langsung.

 


