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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu untuk meningkatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas, maka sudah saatnya proses pendidikan dapat 

ditingkatkan dengan kualitas yang lebih baik. Pendidikan yang bermutu 

merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, 

modern dan sejahtera.  Pemahaman yang luas definisi pendidikan pun dapat 

diartikan secara luas hal ini dikarenakan pendidikan dapat terjadi dalam berbagai 

ruang lingkup kegiatan yang bervariatif. Beberapa ahli mengemukakan tentang 

pengertian pendidikan diantaranya Makmum (1983:16) menjelaskan pengertian 

pendidikan sebagai berikut: 

Seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengan 
lingkungannya, baik secara formal ataupun non formal, atau bahkan 
informal dalam rangka perwujudan dirinya sesuai dengan tahapan tugas 
perkembangan secara optimal, sehingga ia mencapai suatu taraf 
kedewasaan tertentu. 

 

Selanjutnya Sudjana (1991:2) mengemukakan bahwa: “Pendidikan dapat diartikan 

sebagai komunikasi terorganisir dan berkelanjutan yang disusun untuk 

menemukan kegiatan belajar”. Pengertian yang terbatas “Pendidikan dapat 

menjadi salah satu proses interaksi belajar mengajar dalam bentuk formal yang 

dikenal sebagai pengajaran”.  
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Komponen utama dalam proses pembelajaran adalah guru dan siswa. Agar 

proses pembelajaran berhasil, guru harus membimbing siswa.  Sebagaimana 

dijelaskan oleh Suyitno (2004:2) bahwa: “Pembelajaran adalah upaya 

menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat dan 

kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan 

siswa serta antara siswa dengan siswa”. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat 

dipahami bahwa guru terlebih dahulu harus memahami konsep dasar dan landasan 

ilmiah dalam mengajar. Selain itu pula harus memperhatikan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan lingkungan pelaksanaan proses belajar mengajar. Salah satu 

faktor dalam lingkungan proses belajar mengajar adalah strategi pembelajaran 

yang diterapkan di sekolah. 

Salah satu tujuan pendidikan menurut teori Bloom (1956) yaitu Cognitive 

Domain (Ranah Kognitif), Affective Domain (Ranah Afektif), dan  Psychomotor 

Domain (Ranah Psikomotor).  Pada ranah kognitif siswa khususnya sekolah dasar 

dalam Piaget (1950) memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan 

beradaptasi dengan lingkungannya (teori perkembangan kognitif). Setiap anak 

memiliki struktur kognitif yang disebut schemata yaitu sistem konsep yang ada 

dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek yang ada dalam 

lingkungannya.  Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung melalui proses 

asimilasi menghubungkan objek dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran dan 

akomodasi proses memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran untuk menafsirkan 

objek. Kedua proses tersebut jika berlangsung terus menerus akan membuat 

pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang.  
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Secara bertahap seperti itu anak dapat membangun pengetahuan melalui 

interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku belajar 

anak sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam dirinya dan lingkungannya. 

Kedua hal tersebut tidak mungkin dipisahkan karena memang proses belajar 

terjadi dalam konteks interaksi diri anak dengan lingkungannya.  

Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi konkret. Pada 

rentang usia tersebut anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut: 

(1) Mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke 

aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak, (2) Mulai 

berpikir secara operasional, (3) Mempergunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda, (4) Membentuk dan mempergunakan 

keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan 

hubungan sebab akibat, dan (5) Memahami konsep substansi, volume zat cair, 

panjang, lebar, luas, dan berat. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan tujuan pendidikan dalam ranah 

kognitif siswa, guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan 

mutu pendidikan nasional (Undang-Undang No. 14 tahun 2005).  Untuk dapat 

melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, 

salah satu di antaranya adalah kompetensi.  Landasan tersebut di atas tentunya 

menjadi isu sentral dalam pengembangan pendidikan. Demi mencapai kualitas 

yang baik diperlukan strategi pembelajaran yang diharapkan mampu 

meningkatkat penguasaan kognitif siswa.   
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Keberhasilan dalam meningkatkan penguasaan kognitif siswa tergantung 

dari program pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan yang di rancang 

untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Rancangan program pendidikan di 

setiap jenjang dan jenis pendidikan di sebut dengan istilah kurikulum. 

Sebagaimana di definisikan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

   Menurut KTSP Rusman (2009:419) KTSP adalah kurikulum operasional 

yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.  

Sedangkan menurut Sanjaya (2008:127) menjelaskan bahwa “KTSP tetap 

berorintasi pada standar kompetensi”.  Pada PP No 19 tahun 2005 tentang SNP 

pasal 1 ayat 15 di nyatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang di 

susun dan di laksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan 

KTSP di laksanakan satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan 

standar kompetensi dan kompetensi yang di kembangkan oleh SNP.  

   Model pembelajaran dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

untuk tingkat Sekolah Dasar kelas rendah yaitu 1, 2, dan 3 adalah pembelajaran 

yang dikemas dalam bentuk tema-tema (tematik).  Salah satunya sekolah yang 

melaksanakan model tematik yaitu SDN Mesjid Priyayi, sebagai Sekolah Dasar 

Negeri tentunya SDN Mesjid Priyayi memiliki beban yang cukup tinggi untuk 

dapat menerapkan pembelajaran dengan hasil yang maksimal. Namun usaha 

tersebut kurang didukung dengan optimalisasi sekolah dan guru itu sendiri dalam 
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melaksanakan pembelajaran. Kurangnya fasilitas serta kinerja mengajar guru 

sering menjadi sorotan sebagai faktor tidak tercapainya penguasaan kognitif siswa  

Fenomena di lapangan selama ini menunjukkan bahwa dalam proses 

pembelajaran masih banyak permasalahan di dalamnya. Dari hasil pengamatan di 

kelas serta diskusi dengan guru (bulan februari tahun 2011), dalam proses belajar 

kelas rendah tahun ajaran 2010/2011 terdapat beberapa kelemahan yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya: 1) kemampuan memahami siswa 

rendah dalam kegiatan pembelajaran; 2) rendahnya kemampuan mengingat siswa 

selama proses pembelajaran 3) rendahnya penerapan konsep yang telah diajarkan 

selama pembelajaran, sehingga penguasaan kognitif siswa tidak meningkat.  Oleh 

karena itu model pembelajaran tematik merupakan langkah awal yang dilakukan 

untuk meningkatkan penguasaan kognitif siswa. Poerwadarminta,(1983), 

menyatakan bahwa : 

 Pembelajaran tematik Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, 
karakteristik cara anak belajar,  konsep belajar dan pembelajaran bermakna, 
maka kegiatan pembelajaran bagi anak kelas awal SD sebaiknya dilakukan 
dengan Pembelajaran tematik. Pembelajaan tematik adalah pembelajaran 
tepadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 
sehingga dapat  memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema 
adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan.  

 

Lebih lanjut Poerwadarminta (1983:54) keuntungan tematik yaitu : 1)  Siswa 

mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu, 2) Siswa mampu 

mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar 

matapelajaran dalam tema yang sama; 3) pemahaman terhadap materi pelajaran 

lebih mendalam dan berkesan; 4) kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih 
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baik dengan mengkaitkan matapelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa; 5) 

Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan 

dalam konteks tema yang jelas; 6) Siswa lebih bergairah belajar karena dapat 

berkomunikasi dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan 

dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari matapelajaran lain; 7) guru 

dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik 

dapat dipersiapkaan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan,  

waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau 

pengayaan. 

Siskandar (2003:50) menyatakan bahwa :  

 
Bagi guru SD kelas rendah yang siswanya masih berperilaku dan berfikir 

konkrit, pembelajaran sebaiknya dirancang secara terpadu dengan 
menggunkan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu 
cara ini maka pembelajaran untuk siswa kelas rendah menjadi lebih 
bermakna, lebih utuh dan sangat kontekstual dengan dunia anak-anak. 

 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran 

yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran 

maupun antar mata pelajaran.  Pemanduan siswa akan memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi 

siswa.  Bermakna disini memberikan arti bahwa pembelajaran tematik siswa akan 

dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman 

langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra mata 

pelajaran maupun antar pelajaran sehingga penguasaan kognitif anak meningkat. 
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Pembelajaran tematik ini tampak lebih menekankan pada keterlibatan 

siswa dalam belajar, sehingga siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. 

Sukayati (2004:3) menjelaskan karakteristik pembelajaran tematik yaitu : 

1. Pembelajaran berpusat pada anak, yang pada dasarnya merupakan suatu 

system pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa, baik 

secara individu maupun kelompok, siswa aktif mencari, menggali, dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang 

harus dikuasainya sesuai dengan perkembangannya. 

2. Menekankan pembentukan pemahaman, hal ini merupakan suatu aspek 

yang membentuk semacam jalinan antar siswa, sehingga akan berdampak 

pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari siswa. Hasil yang nyata 

didapat dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan 

konsep-konsep lain yang dipelajari dan mengakibatkan kegaitan belajar 

menjadi lebih bermakna. 

3. Belajar melalui pengalaman langsung, pembelajaran ini diprogramkan 

untuk melibatkan siswa secara langsung pada konsep dan prinsip yang 

dipelajari dan memungkinkan siswa belajar dengan melakukan kegiatan 

secara langsung. 

4. Lebih memperhatikan proses dari hasil semata, pembelajaran ini 

dikembangkan dengan pendekatan disqovery inquiry yang melibatkan 

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 
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5. Sarat dengan muatan keterkaitan, pembelajaran ini memusatkan perhatian 

pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa 

mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang, yang berkotak-kotak.           

Tematik diberikan dengan maksud menyatukan konten kurikulum dalam 

unit-unit satuan-satuan yang utuh dan membuat pembelajaran lebih terpadu, 

bermakna, dan mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar kelas rendah.  Demikian 

bahwa kegiatan menganalisa kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator tidak 

perlu dilakukan secara tersendiri karena dapat dilaksanakan berbarengan dengan 

penentuan jaringan tema. Tema-tema yang bisa dikembangkan dikelas awal 

sekolah dasar mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Pengalaman mengembangkan tema dalam kurikulum disesuaikan dengan 

mata pelajaran yang akan dikembangkan. 

2. Dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan anak (expanding 

community approach). 

3. Dimulai dari hal-hal yang mudah menuju yang sulit, dari hal yang 

sederhana menuju yang kompleks, dan dari hal yang kongkret menuju 

yang abstrak.  

Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu system 

pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok 

aktif mencari, menggali, mengeksplorasi, dan mengembangkan konsep serta 

prinsip-prinsip secara holistik, autentik, dan berkesinambungan, sehingga dalam 

implementasinya pembelajaran tematik mampu meningkatkan kemampuan 
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kognitif siswa.  Sukawati (2004:4) menjelaskan tujuan dari pembelajaran tematik 

yaitu :  

1. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih 
bermakna. 

2. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan 
memanfaatkan informasi. 

3. Menumbuhkembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai 
luhur yang diperlukan dalam kehidupan. 

4. Menumbuhkembangkan keterampilan sosial  
5. Meningkatkan gairah dalam belajar 
6. Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya.  
 

Penerapan pembelajaran tematik yang dilaksanakan disekolah khususnya 

sekolah dasar kelas rendah tujuan pembelajaran yaitu peningkatan penguasaan 

kognitif siswa dalam domain memahami, mengingat, dan menerapkan dapat 

tercapai secara optimal. 

 
B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik sebagai upaya meningkatkan kognitif siswa. Adapun 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran tematik terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa pada domain kognitif pada aspek mengingat di Sekolah 

Dasar Negeri Mesjid Priyayi ? 

2. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran tematik terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa pada domain kognitif pada aspek memahami di Sekolah 

Dasar Negeri Mesjid Priyayi? 
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3. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran tematik terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa pada domain kognitif pada aspek penerapan di Sekolah 

Dasar Negeri Mesjid Priyayi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa dengan menerapkan pendekatan pembelajaran tematik di Kelas III SD 

Mesjid Priyayi. Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ingin menganalisis model pembelajaran tematik terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa pada domain kognitif pada aspek mengingat di Sekolah Dasar 

Negeri Mesjid Priyayi. 

2. Ingin menganalisis model pembelajaran tematik terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa pada domain kognitif pada aspek memahami di Sekolah Dasar 

Negeri Mesjid Priyayi. 

3. Ingin menganalisis model pembelajaran tematik terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa pada domain kognitif pada aspek penerapan di Sekolah Dasar 

Negeri Mesjid Priyayi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis 

maupun segi praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk menguji konsep pembelajaran tematik yang berpengaruh terhadap 

kognitif siswa dalam hal mengingat, memahami, dan menerapkan. 
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b. Membantu peneliti dan guru dalam mengembangkan kognitif siswa sebagai 

upaya untuk memperbaiki cara mengajar di SD. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai alternatif bahan acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran 

belajar mengajar di Sekolah Dasar. 

b. Sebagai masukan guna memperbaiki proses pembelajaran yang pada 

gilirannya akan dapat meningkatkan daya serap akhir pembelajaran. 

c. Mengetahui sejauh mana keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar 

di Sekolah Dasar. 

 
E. Asumsi  

Asumsi merupakan (titik tolak) pemikiran yang akan memberikan batasan-

batasan dalam keseluruhan penelitian ini. Asumsi dapat membantu peneliti dalam 

memberikan arah pelaksanaan penelitian. Implementasi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan, telah dilakukan berbagai studi yang mengarah pada 

peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan dan pengembangan sebagai 

konsekuensi dari suatu inovasi pembelajaran.  Salah satu bentuknya yaitu dengan 

dimunculkannya berbagai model implementasi kurikulum. Model pembelajaran 

tematik merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan 

pada tingkat satuan pendidikan Sekolah Dasar. Menurut Rusman (2010:268) 

menyatakan :  

Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan sistem 
pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun 
kelompok aktif mencari, menggali, mengeksplorasi, dan menemukan konsep 
serta prinsip-prinsip secara holistic, otentik, dan berkesinambungan.    
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Pembelajaran tematik ini didasari oleh teori Piaget (Griya Astuti,2007). 

Menurut teori ini belajar adalah proses mengembangkan insight. Insight adalah 

pemahaman terhadap hubungan antar bagian didalam suatu situasi permasalahan. 

Insight yang merupakan inti dari belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

Kemampuan Insight seseorang tergantung kepada kemampuan dasar orang 

tersebut, sedangkan kemapuan dasar tergantung pada usia. Insight dipengaruhi 

atau tergantung pada pengalaman masa lalu. Insight tergantung kepada pengaturan 

dan penyelidikan lingkungan. Pengertian merupakan inti dari insight.  Apabila 

insight telah diperoleh maka dapat digunakan untuk menghadapi persoalan dalam 

situasi ini.. 

Pembelajaran tematik guru mempertimbangkan bahwa tema sebagai 

materi pembelajaran dari suatu bidang studi tertentu diupayakan saling mengait 

dengan pengetahuan pada bidang studi lainnya.  Keterkaitan unit-unit antar bidang 

studi didesain secara fleksibel dan responsif terhadap minat dan kebutuhan anak. 

Pembelajaran tematik dilakukan dikelas rendah, dikarenakan perkembangan 

tingkah laku belajar siswa sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari 

dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya.  Tahap perkembangan anak dalam 

Rusman (2010:269) yaitu ”anak pada usia sekolah dasar (7-11 tahun) berada pada 

tahapan operasi konkret”.  Pada rentang usia ini tingkah laku anak yang tampak 

yaitu : 

1. Anak mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek 
situasi ke aspek lainnya secara reflektif dan memandang unsur-unsur 
secara serentak. 

2. Anak mulai berfikir secara operasional  



13 

 

 

 

 

3. Anak mampu mempergunakan cara berfikir operasional untiuk 
mengklasifikasikan benda-benda 

4. Anak dapat membentuk dan menggunakan keterhubungan aturan-
aturan. 

5. Anak dapat memahami konsep subtansi, panjang, lebar, luas, tinggi 
dan rendah. 

 

Kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar menurut Rusman 

(2010:270) memiliki ciri, yaitu : konkrit, integratif, dan hierarkis. Konkrit 

mengandung makna proses belajar beranjak dari hal yang konkrit yang dapat 

dilihat, didengar, serta titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar yang dapat dioptimalkan.  Oleh karena itu pembelajaran tematik 

dapat memberikan keterhubungan antara satu mata pelajaran dengan mata 

pelajaran lainnya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan ranah kognitif 

siswa.  Sukawati (2004:4) menjelaskan tujuan dari pembelajaran tematik yaitu : 

  
1) Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih 

bermakna sehingga dapat meningkatkan kognitif. 
2) Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan 

memanfaatkan informasi. 
3) Menumbuhkembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai 

luhur yang diperlukan dalam kehidupan. 
4) Menumbuhkembangkan keterampilan sosial  
5) Meningkatkan gairah dalam belajar 
6) Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya.  
             
  
Pada pelaksanaan pembelajaran tematik dengan memanfaatkan tema ini, 

akan diperoleh beberapa manfaat yaitu: 1) Dengan menggabungkan beberapa 

kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan, 

karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan, 2) peserta 

didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi/materi 
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pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan  tujuan akhir, 3) 

Pembelajaran menjadi utuh sehingga anak akan mendapat pengertian mengenai 

proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. 4) Dengan adanya pemaduan antar 

mata pelajaran maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat, 

sehingga kognitif siswa dapat meningkat.  

Dari uraian diatas bahwa penerapan pembelajaran tematik akan membantu 

para siswa membangun kebermaknaan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang 

baru dan lebih kuat.  Kaitan antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang 

lainnya bagi siswa merupakan hal yang penting dalam belajar, sehingga apa yang 

dipelajari oleh siswa akan lebih bermakna, lebih mudah diingat, dan lebih mudah 

dipahami, serta digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam 

kehidupannya. Oleh karena itu dalam kegiatan model pembelajaran tematik 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penguasaan kognitif siswa dalam 

domain, mengingat, memahami, dan menerapkan dalam pembelajaran di Sekolah 

Dasar kelas rendah.  

 
F. Hipotesis  

Penelitian ini penulis dapat ajukan beberapa hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

1) Model pembelajaran tematik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar siswa pada domain kognitif pada aspek mengingat di Sekolah 

Dasar Negeri Mesjid Priyayi 
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2) Model pembelajaran tematik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar siswa pada domain kognitif pada aspek memahami di Sekolah 

Dasar Negeri Mesjid Priyayi 

3) Model pembelajaran tematik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar siswa pada domain kognitif pada aspek penerapan di Sekolah 

Dasar Negeri Mesjid Priyayi 

 

G. Metode Penelitian 

Metode merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai suatu 

tujuan, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan, 

menggambarkan, dan mengumpulkan hasil penelitian melalui cara tertentu dengan 

mengikuti langkah-langkah prosedural. Metode dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen. Metode ini digunakan dengan pertimbangan yaitu 

mencobakan perlakuan tertentu (treatment) untuk mengetahui efek/pengaruh 

akibat perlakuan tersebut.  

 

H. Populasi, dan Sampel Penelitian   

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas III 

SDN Mesjid Priyayi tahun ajaran 2009/2010 dengan jumlah 80 orang.  
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2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian merupakan sebagaian objek penelitian dari sampel 

penelitian, atau dengan kata lain sampel merupakan sebagaian darai populasi. 

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan sampling purposive. 

Mengenai sampling purposive, Arikunto (1992:127) menjelaskan bahwa: 

“Purposive Sample merupakan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil 

subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas 

pertimbangan tertentu”. Dilain pihak Sugiono (2009:124) menjelaskan bahwa: 

“Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu”.  

Berdasarkan batasan tersebut dalam penelitian ini yang menjadi 

pertimbangnnya adalah bahwa sampel dari populasi berdasarkan seadanya data 

atau kemudahannya mendapatkan data tanpa perhitungan kerepresentatifannya. 

Selain itu pengambilan sampel yang akan dilakukan atas pertimbangan 

keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dimungkinkan untuk 

mengambil jumlah sampel yang banyak.  Mengacu pada pendapat tersebut, 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu kelas dengan total sampel 

berjumlah 40 orang. 

 


