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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana yang berperan dalam menciptakan 

manusia menjadi berkualitas. Pendidikan memiliki fungsi penting dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, ditegaskan bahwa, ”Fungsi 

pendidikan nasioal adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab”.  

Didalam proses pendidikan tentunya akan dilakukan tahapan-tahapan 

yang dinamakan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan antara pendidik dengan peserta didik untuk mencari informasi ataupun 

ilmu demi pengetahuan yang akan dimiliki. Pembelajaran biasanya dilakukan 

diluar maupun didalam sekolah. 

Dimyati dan Mudjiono (2013:106) berpendapat bahwa ”Dominasi guru 

dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa lebih banyak berperan dan 

terlibat secara pasif, mereka lebih banyak menunggu sajian dari guru dari pada 

mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang 

mereka butuhkan”. Hal ini menyebabkan kecenderungan pembelajaran masih 
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didominasi oleh guru sehingga kegiatan belajar  mengajar tidak efektif. Oleh 

karena itu perlu adanya perubahan dalam pembelajaran yaitu pembelajaran yang 

lebih mengarah kepada kegiatan siswa, sehingga siswa tidak lagi dipandang 

sebagai objek pengajaran melainkan sebagai subyek yang aktif.  

Suatu pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila hasil belajar bisa 

memenuhi atau melebihi dari kriteria ketuntasan yang telah ditentukan oleh 

guru. Sudjana (2017:22) berpendapat bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Seperti halnya, hasil belajar di SDN Ambunten Tengah I masih dibawah rata-

rata ketuntasan minimum. Hal ini dapat diketahui berdasarkan observasi awal 

yang dilakukan, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia mendapat 

persentase sebesar 37% atau 3 dari 8 siswa yang tuntas. IPA mendapat persentase 

sebesar 25% atau 2 dari 8 siswa yang tuntas. Sedangkan IPS  mendapat 

persentase sebesar 50% atau 4 dari 8 siswa yang tuntas. 

Untuk terwujudnya proses belajar mengajar yang baik tentunya seorang 

guru harus memiliki kemampuan yang baik dalam penggunaan model 

pembelajaran. Kurniasih, (2017:19) Mengatakan ”Model mengajar atau 

pembelajaran itu harus mengandung suatu rasional yang didasarkan pada teori, 

berisi serangkaian langkah strategi yang dilakukan guru maupun siswa, 

didukung dengan sistem penunjang atau fasilitas pembelajaran, dan metode 

untuk mengevaluasi kemajuan belajar siswa”. Model pembelajaran juga 

memiliki arti yaitu serangkaian kegiatan yang memiliki kelebihan khusus demi 

tercapainya suatu pembelajaran yang menyenangkan. Salah satu model yang 
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diyakini mampu meningkatkan hasil belajar siswa yaitu model pembelajaran 

Core (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending).  

Ngalimun (2015: 238), mengemukakan bahwa ”model pembelajaran 

Core merupakan model pembelajaran yang mempunyai empat komponen atau 

tahap, yaitu connecting (koneksi informasi lama dan baru dan antar konsep), 

organizing (mengorganisasi ide untuk memahami materi), reflecting 

(memikirkan kembali, menggali dan menjelaskan kembali), extending 

(mengembangkan, memperluas, dan menemukan)”. Jadi, model pembelajaran 

Core merupakan suatu model pembelajaran yang dirancang untuk mengaitkan 

informasi lama dan baru yang akan dikembangkan demi menemukan suatu 

informasi yang baik. 

Berdasarkan masalah di atas maka guru dan peneliti menyepakati untuk 

memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perbaikan dalam 

kegiatan pembelajaran pada semester II yaitu Sub Tema Keberagaman Budaya 

Bangsaku dengan menggunakan model yang tepat dan menarik, sehingga dapat 

diyakini meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul, 

”Peningkatan Hasil Belajar Siswa Sub Tema Keberagaman Budaya 

Bangsaku Menggunakan Model Pembelajaran Core (connecting, 

organizing, reflecting, extending) Pada Siswa Kelas IV di SDN Ambunten 

Tengah I Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang di atas, diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN Ambunten 

Tengah I Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep melalui model Core  

pada Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran Core Sub Tema Keberagaman 

Budaya Bangsaku pada siswa kelas IV SDN Ambunten Tengah I 

Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN Ambunten 

Tengah I Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep melalui model Core 

pada Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan model pembelajaran Core 

Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku pada siswa kelas IV SDN 

Ambunten Tengah I Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini akan diharapkan memberi manfaat bagi 

siswa, guru, sekolah dan peneliti. 

1. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Sub Tema Keberagaman 

Budaya Bangsaku melalui model Core pada siswa kelas IV SDN Ambunten 

Tengah I Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep 

2. Bagi Guru 

Dapat meningkatkan keterampilan pengembangan pendekatan, metode atau 

model Core  pada siswa kelas IV SDN Ambunten Tengah I Kecamatan 

Ambunten Kabupaten Sumenep. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas dalam 

pembelajaran tematik melalui penerapan model pembelajaran Core. 

4. Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman langsung dan menambah wawasan dalam 

penerapan model pembelajaran Core dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar 

Sudjana (2017:22) Berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.  

2. Model Pembelajaran Core 

 Ngalimun (2015: 238), berpendapat bahwa “Model pembelajaran Core 

merupakan model pembelajaran yang mempunyai empat komponen atau tahap, 

yaitu connecting (koneksi informasi lama dan baru dan antar konsep), organizing 

(mengorganisasi ide untuk memahami materi), reflecting (memikirkan kembali, 

menggali dan menjelaskan kembali), extending (mengembangkan, memperluas, 

dan menemukan)”. 

3. Sub Tema Keberagaman Budaya Bangsaku 

Berdasarakan buku guru dan buku siswa pada Sub Tema 

Keberagaman Budaya Bangsaku terdapat kompetensi dasar Bahasa 

Indonesia yaitu Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang 

diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual dan Menata informasi yang 

didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam 

kerangka tulisan. IPS yaitu Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, 

budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa 

Indonesia; serta hubungannya dengan karakteristik ruang dan Menyajikan 

hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan 
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agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia; serta 

hubungannya dengan karakteristik ruang. Dan yang terakhir adalah IPA 

yaitu Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera 

pendengaran dan Menyajikan laporan hasil pengamatan dan/atau percobaan 

tentang sifat-sifat bunyi. 

 


