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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa  kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap,kritis, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan  bahwa pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan  suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Sisdiknas, 

2012). 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam proses 

pendidikan  di sekolah. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik. 

Sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional yang telah dikemukakan, 

Pemerintah juga mengatur mutu pembelajaran di sekolah untuk dikembangkan 

dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar sehingga siswa 

mampu  mengembangkan kemampuannya untuk menjadi manusia yang kreatif dan 
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mandiri. Pendidik harus bertanggung jawab terhadap mutu perencanaan kegiatan 

pembelajaran siswa sehingga siswa mampu mengembangkan keterampilan  serta 

potensi dirinya. Selanjutnya Permendikbud No 65 Tahun 2013 menyatakan bahwa 

dalam Standar Proses, kemandirian siswa dalam belajar menjadi suatu hal yang 

penting. 

Lebih dari itu, Ali dan Asrori (2006) memaparkan kemandirian merupakan 

suatu kekuatan internal yang diperoleh melalui proses realisasi kemandirian dan 

proses menuju kesempurnaan. Kemandirian belajar merupakan salah satu faktor 

yang menentukan keberhasilan siswa dalam belajar, sehingga sikap mandiri ini 

penting dimiliki oleh siapa saja yang  ingin mencapai kesuksesan dalam hidupnya. 

Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk kemandirian  

pada dirianak-anaknya,  termasuk dalam kemandirian belajar. Hal ini disebabkan 

karena orangtualah yang menjadi pendidik pertama dan utama. Dengan kata lain, 

orang tua menjadi penanggung jawab pertama dan utama terhadap pendidikan 

anak-anaknya. 

Di sisi lain berdasarkan informasi dari guru kelas di SD Muhammadiyah 

1Lekok menjelaskan bahwa faktanya siswa belum sepenuhnya memiliki nilai 

kemandirian, khususnya siswa kelas I. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang 

terjadi diantaranya adalah siswa tidak yakin pada kemampuan diri sendiri, siswa 

minta diarahkan guru secara terus menerus dalam kegiatan belajar, siswa 

membutuhkan dukungan dari orang lain yang berlebihan dalam menyelesaikan 

masalah sendiri, dan tidak mampu belajar mandiri. Lebih jauh siswa melaksanakan 

kegiatan harus atas perintah orang lain, siswa sering menyontek pekerjaan teman 

saat ada tugas maupun saat ulangan berlangsung, apabila ada pekerjaan rumah 
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sering tidak mengerjakannya. Bahkan siswa menggunakan waktu belajar di sekolah 

untuk bermain saat ada jam kosong, siswa tidak memiliki tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas, dan siswa selalu ingin cepat-cepat mengakhiri kegiatan 

belajarnya.Fenomena di atas menggambarkan bahwa nilai kemandirian dalam diri 

siswa belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut 

untuk dapat mengatasi permasalahan siswa Kelas I SD Muhammadiyah 1 Lekok 

dalam proses belajar. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Siswa Kelas 1 SD Muhammadiyah 1 Lekok menguasai pembelajaran 

tematik? 

2. Bagaimana perkembangan kemandirian Siswa Kelas 1 SD Muhammadiyah 1 

Lekok setelah menguasai pembelajaran tematik? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, 

maka tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa Kelas 1 SD Muhammadiyah 1 

Lekok tentang pembelajaran tematik; 

2. Untuk mengetahui perkembangan kemandirian siswa Kelas 1 SD 

Muhammadiyah 1 Lekok setelah menguasai pembelajaran tematik. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai tambahan 

referensi bacaan kepada pihak yang terkait maupun masyarakat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang 

kemandirian belajar siswa. 

b. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang 

positif terhadap usulan pengembangan ilmu, khususnya yang berkaitan 

dengan ilmu pendidikan sosial bagi peserta didik kearah kemajuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, menambah wawasan dan pengetahuan tentang sikap 

kemandirian siswa, memberi acuan untukdapat mengubah pola dan sikap 

mengajar, dari hanya sebagai pengajar (pemberi informasi) berubah menjadi 

fasilitator dan mediator yang baikdalam proses pembelajaran. 

b. Bagi sekolah, meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru-guru dalam 

proses pembelajaran agar siswa lebih aktif dan lebih mandiri dalam belajar, 

sebagai pengetahuan dan wawasan baru tentang sikap kemandirian siswa. 

c. Bagi siswa, memudahkan dalam belajar dan menerapkan kepercayaan 

dirinya berkaitan dengan kemandirian dalam belajar, memotivasi siswa 

sehingga menimbulkan sikap kemandirian belajar pada dirinya yang 

kemudian akan berimbas siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran, memberi informasi kepada siswa bahwa kemandirian belajar 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar.  


