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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Melalui pendidikan diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang 

mampu bersaing di era global. Untuk itu pemerintah terus memperbaiki dan 

berusaha meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan 

harus sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab (Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3).  

Salah satu cara untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik yaitu 

dengan melakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum, yakni lahirnya 

kurikulum 2013. Adapun tujuan kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan 

siswa agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat berbangsa,bernegara, dan peradaban dunia (Kunandar, 

2014:16).Hal tersebut kaitannya dengan sikap yang harus dimiliki seseorang 

sehingga dalam pembelajaran tematik kurikulum 2013 penilaian yang 

dilaksanakan pada jenjang sekolah dasar meliputi 3 aspek yaitu aspek sikap, 

aspek  pengetahuan dan aspek ketrampilan.  

Penilaian dalam pembelajaran tematik tidak hanya berpacu pada kognitif 

semata, melainkan juga untuk memberikan penilaian sikap sosial. Namun pada 

kenyataan saat ini, sikap sosial menjadi hal yang kurang diperhatikan oleh dunia 

pendidikan di sekolah. Saat ini banyak sekali fenomena menjamurnya individualis 

dikarenakan kurangnya pemahaman siswa akan pentingnya sikap sosial. Padahal 
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sikap sosial merupakan aspek penting bagi individu dalam menjalankan kehidupan 

bermasyarakat, sehingga sangat diperlukan kesadaran dan pemahaman sejak dini 

dimulai dari jenjang pendidikan dasar.  

Ahmadi (2009:151) mengemukakan sikap ialah kesiapan merespon yang 

sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi secara konsisten. Sikap yang 

dimiliki seseorang merupakan perwujudan dari interaksi yang dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial akan menampilkan 

tingkahlaku tertentu. Hasil dari tingkah laku yang dilakukan seseorang merupakan 

peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga menimbulkan sikap sosial 

tertentu yang akan mewarnai pola interaksi tingkah laku.Sikap sosial sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial tersebut antara lain 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Apabila 

lingkungan sosial yang memfasilitasi atau memberikan peluang terhadap 

perkembangan anak secara positif maka anak akan mencapai perkembangan sosial 

yang matang. Namun apabila lingkungan sosial itu kurang mendukung, maka sikap 

sosial anak cenderung menampilkan perilaku yang kurang baik.  

Sikap sosial sangat dibutuhkan untuk menjalin hubungan dengan orang lain 

dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah siswa harus menyesuaikan diri dengan 

aturan-aturan sekolah yang berlaku. Siswa mulai mengenal dan menjalin interaksi 

satu sama lain di sekolah, sehingga siswa mulai berteman dengan siswa lain, dalam 

berteman siswa memilih teman yang disukai, siswa akan percaya diri apabila 

memiliki banyak teman yang sesuai pilihannya. Siswa akan membentuk seperti 

kelompok dalam bermain dan menjauhi siswa yang tidak disukai sehingga kurang 

terjadi interaksi yang menyebabkan rasa saling membenci dan tidak peduli dengan 

siswa lain. Oleh karena itu banyak perilaku siswa sekarang yang sangat keluar dari 

norma dan aturan yang berlaku. Salah satu faktor terjadinya hal tersebut karena 

kurangnya sikap sosial yang diterapkan siswa di dalam dan di luar pembelajaran 

sekolah. 

Berdasarkan hasil pra survey di SD 1 Kaliwungu yang sudah menerapkan 

kurikulum 2013 berbasis pada pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik 

menekankan pada aktivitas belajar siswa di dalam kelas masih ditemukan beberapa 
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sikap sosial siswa didalam aktivitas belajar yang kurang baik, sekarang ini banyak 

pengaruh sikap dari luar yang masuk ke siswa, salah satunya siswa di dalam 

pembelajaran banyak melakukan sikap yang meniru orang dewasa seperti dalam 

ucapannya yang kurang sopan, saling berkelahi. Adapun dampak dari sikap tersebut 

yaitu siswa lain juga bisa terpengaruh dan dapat mengganggu proses pembelajaran 

tematik dikelas. 

Rendahnya sikap sosial siswa juga selaras dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Virani, Ida A.D, I Putu N.R, dan I Made S. (2016) yang menyimpulkan jika 

sikap sosial siswa masih rendah. Pada aspek disiplin sekitar  10% siswa masih 

belum memakai seragam lengkap dan rapi. Pada aspek santun sejumlah 10% 

terkadang masih berkata kasar di kelas dengan teman sekelasnya. Pada aspek 

percaya diri sudah termasuk cukup, hal ini terlihat dari siswa yang bersedia tampil 

ke depan kelas dan mengungkapkan pendapat serta mengerjakan tugas atau soal di 

papan tulis walaupun masih terlihat malu-malu. 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan terkait rendah dan 

kurangnya sikap sosial siswa, maka penanaman sikap sosial dirasa sangat 

diperlukan di sekolah. Dalam hal ini sekolah memiliki tugas untuk membina dan 

mengembangkan sikap siswa menuju sikap yang lebih baik seperti yang diharapkan 

(Ahmadi, 2009: 159). Sikap sosial perlu ditanamkan pada siswa di sekolah karena 

siswa menghabiskan sebagian waktunya di sekolah. Untuk dapat membentuk 

kepribadian siswa agar memiliki sikap sosial yang baik tidak lepas dari peran 

seorang guru. Guru memiliki peran penting di sekolah dalam mengembangkan 

sikap sosial siswa. Terutama ketika berada diruang kelas guru memiliki peranan 

penting dalam mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, 

termasuk dalam pengembangan sikap sosial siswa. Ditangan guru terletak 

kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan proses pembelajaran dan 

pembentukan sikap kepribadian anak, sehingga memiliki sikap sosial yang positif 

atau negatif. Pembentukan dan pembinaan sikap sosial yang dilaksanakan guru 

akan berhasil mencapai tujuan dengan membentuk individu-individu yang memiliki 

dan mengamalkan sikap sosial dalam kehidupan-sehari-hari. 
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Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi penanaman sikap sosial 

siswa melalui penelitian yang berjudul “penanaman sikap sosial siswa dalam 

pembelajaran tematik kelas III SD 1 Kaliwungu”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana bentuk-bentuk penanaman sikap sosial siswadalam pembelajaran 

tematik di kelas III SD 1 Kaliwungu? 

2. Bagaimana sikap sosial siswa dalam pembelajaran tematik di kelas III SD 1 

Kaliwungu? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Menganalisis bentuk-bentuk penanaman sikap sosial siswa dalam 

pembelajaran tematik dikelas III SD 1 Kaliwungu. 

2. Menganalisis sikap sosial siswa dalam pembelajaran tematik  kelas III SD 1 

Kaliwungu.  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis 

1. Manfaat Teoritis  

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

penanaman sikap sosial di lingkungan sekolah dan sebagai bahan masukan 

dalam memberikan ide atau gagasan pada pendidik agar memperhatikan 

kemampuan sikap sosial siswa di lingkungan sekolah. 

2. Manfaat praktis  

a.Bagi pendidik 

Guru mampu memahami hubungan siswa yang satu dengan yang 

lain serta dapat melakukan refleksi untuk memahami kendala dan 

permasalahan serta pemecahan masalah dalam pembelajaran. 
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b. Bagi sekolah  

Sekolah dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran yang 

berpengaruh pada mutu sekolah disebabkan oleh kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugas secara professional serta peningkatan mutu sekolah 

dengan memiliki siswa yang sikap sosialnya tinggi. 

c. Bagi siswa 

Siswa dapat memberikan gambaran pentingnya memiliki sikap 

sosial serta mengembangkan sikap sosial siswa terhadap kehidupan di 

sekitarnya.  

d. Bagi penulis 

Memperoleh pengalaman secara langsung dalam bidang penelitian 

terutama dengan meneliti penanaman sikap sosial siswa dalam 

pembelajaran tematik kelas III SD 1 Kaliwungu.  

 


