
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan 

berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar yang telah dimiliki oleh setiap 

individu. Pendidikan dapat mengarahkan pola pikir manusia untuk menjadi lebih 

baik di masa yang akan datang dan pendidikan mempunyai peran sangat vital 

dalam memperbaiki kehidupan manusia. Alasan-alasan tersebut membuat arti 

pendidikan menjadi penting dalam kehidupan manusia.  

Masalah yang sering dihadapi oleh guru-guru dalam proses pembelajaran 

di kelas yaitu dalam hal pemilihan dan penerapan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan keadaan siswa di kelas. Metode belajar yang tidak sesuai dapat 

menyebabkan proses pembelajaran tidak maksimal. Indikasi yang terlihat dari 

proses pembelajaran yang tidak maksimal antara lain siswa menjadi pasif selama 

proses pembelajaran, dan hal itu dapat menyebabkan hasil belajar menjadi 

menurun. Penggunaan metode pembelajaran konvensional secara terus menerus 

juga dapat menyebabkan siswa merasa jenuh dan tidak mempunyai motivasi 

dalam proses pembelajaran.  

Berbagai masalah yang muncul dalam proses pembelajaran harus 

dijadikan sebagai titik tolak dalam memperbaiki pembelajaran agar kualitas 

pendidikan secara umum dapat ditingkatkan. Pemilihan metode belajar yang tepat 

untuk diterapkan dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas dalam proses 
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pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa 

diharapkan dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih bersemangat 

dalam belajar sehingga diharapkan aktivitas belajar siswa juga meningkat.  

Perbaikan kualitas dalam proses pembelajaran dilakukan dengan 

mengatasi permasalahan yang dihadapi di kelas. Melalui sebuah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang 

ada, maka perlu adanya tindakan berupa penggunaan metode pembelajaran yang 

dapat diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan 

yang disesuaikan dengan kondisi kelas yang diobservasi. Penerapan metode 

pembelajaran yang baru atau bervariasi diharapkan terjadi kegiatan pembelajaran 

yang efektif, efisien dan menarik. Kegiatan pembelajaran yang menarik dapat 

meningkatkan motivasi belajar yang berkaitan langsung dengan aktivitas belajar 

yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu hasil pembelajaran di 

kelas tersebut.  

Pelajaran IPA adalah mata pelajaran wajib Sekolah Dasar. IPA 

merupakan mata pelajaran yang dapat dipelajari secara nyata di alam, namun 

banyak siswa menganggap pelajaran IPA merupakan pelajaran yang sulit. Siswa 

dirasa kurang mampu untuk mempelajari IPA. Salah satu kesulitan belajar IPA  

menurut siswa yaitu karena materi IPA cenderung banyak hafalan.  

Kesulitan belajar IPA  yang dialami menyebabkan para siswa kurang 

antusias dalam menerima pelajaran. Guru IPA  SD diharapkan dapat memilih 

metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah maupun kondisi 

siswanya. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat diharapkan guru dapat 
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menyampaikan materi IPA  dengan lebih interaktif, menarik dan menyenangkan. 

Kondisi belajar yang menarik dan menyenangkan akan meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Peningkatan motivasi siswa diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yaitu dapat dilihat melalui peningkatan aktivitas belajar 

siswa.  

Berdasarkan hasil observasi di Sekolah Dasar Negeri 2 Mendak kelas V 

terdapat permasalahan, di antaranya sebagian besar siswa keaktifan belajar pada 

saat awal sampai akhir pembelajaran dengan persentase yang aktif 52% yang 

tidak aktif 48%. Hal ini berdampak pada hasil belajar berupa 55% siswa belum 

tuntas sedangkan yang sudah tuntas hanya 45%. Guru kesulitan dalam memilih 

metode pembelajaran yang tepat dalam penyampaian materi IPA agar siswa dapat 

termotivasi dan aktif dalam pembelajaran IPA .  

Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta 

kebutuhan dari siswa diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di 

kelas tersebut. Cara yang dirasa tepat guna meningkatkan keaktifan belajar siswa 

dalam proses pembelajaran di antaranya dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang memberikan kesan menarik serta memberikan aktivitas pada 

siswa. Penerapan metode pembelajaran yang bersifat konvensional yaitu proses 

pembelajaran hanya berpusat pada guru, misalnya ceramah disertai dengan 

metode pembelajaran yang tidak mengikutsertakan aktivitas siswa, maka siswa 

akan cenderung menjadi pasif dan kurang memberikan respon ketika guru 

menyampaikan materi pelajaran.  
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Salah satu pilihan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa di dalam kelas yaitu melalui Picture and 

Picture. Metode pembelajaran tersebut merupakan metode pembelajaran yang 

menggunakan gambar yang dipasangkan ataupun diurutkan menjadi urutan yang 

logis. Prinsip pelaksanaan metode pembelajaran Picture and Picture yaitu sajian 

informasi kompetensi, sajian materi, perlihatkan gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi, siswa mengurutkan gambar sehingga sistematik, guru 

mengkonfirmasi urutan gambar tersebut, guru menanamkan konsep sesuai materi 

bahan ajar, penyimpulan, evaluasi dan refleksi. 

Siswa yang telah terbiasa dengan pembelajaran yang berpusat pada guru 

lebih suka akan metode pembelajaran yang konvensional dan mengalami 

kesulitan untuk menggunakan metode-metode pembelajaran lain yang belum 

pernah dilakukan. Setelah melakukan metode-metode pembelajaran yang 

beragam, maka banyak siswa yang merasa tertarik pada metode-metode yang 

memberikan partisipasi dan aktivitas pada siswa seperti metode pembelajaran 

Picture and Picture ini .  

Pembelajaran IPA  di kelas V SDN 2 Mendak berdasarkan hasil observasi 

tidak maksimal dengan indikasi siswa pasif dengan aktivitas pembelajaran yang 

minim pada saat pembelajaran berlangsung. Indikasi suatu pembelajaran dapat 

memberikan hasil yang maksimal apabila pada pembelajarannya terjadi suatu 

peningkatan kualitas proses belajar dalam bentuk peningkatan aktivitas siswa 

sebagai wujud peningkatan motivasi belajar siswa. Metode pembelajaran Picture 
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and Picture diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang dapat 

dilihat secara nyata dalam peningkatan aktivitas belajar siswa.  

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam perbaikan pembelajaran ini 

penulis mengambil judul: ” Peningkatan Keaktifan Belajar Melalui Strategi 

Picture And Picture Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Siswa 

Kelas V SDN 2 Mendak Tahun Pelajaran 2012/2013”.  

B. Perumusan Masalah 

Berkaitan dengan pemfokusan penelitian terhadap masalah-masalah 

yang akan dikaji lebih mendalam, pemecahan masalah perlu dilakukan agar 

diperoleh strategi yang tepat dalam pembelajaran IPA. 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah penggunaan strategi picture and picture dapat meningkatkan 

keaktifan belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 2 Mendak Kecamatan 

Delanggu Tahun Pelajaran 2012/2013? 

2. Apakah penggunaan strategi picture and picture dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 2 Mendak Kecamatan 

Delanggu Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan perbaikan yang penulis harapkan dalam Penelitian Tindakan 

Kelas ini adalah :  
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1. Untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui penggunaan strategi 

picture and picture siswa kelas V SD Negeri 2 Mendak Kecamatan 

Delanggu Tahun Pelajaran 2012/2013 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui penggunaan strategi 

picture and picture siswa kelas V SD Negeri 2 Mendak Kecamatan 

Delanggu Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

D. Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat dapat memberikan 

manfaat antara lain : 

1.  Bagi Siswa : 

a. Melalui pembelajaran picture and picture hasil belajar dan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA meningkat. 

b. Membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

pelajaran IPA. 

c. Menumbuhkan keaktifan dan rasa percaya diri siswa dalam 

belajar IPA 

d. Menumbuhkan semangat kerja sama dalam kelompok. 

2. Bagi Guru 

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 

b. Meningkatkan kompetensi guru dalam mengatasi permasalahan 

di kelas 
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c. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan 

model-model pembelajaran, diantaranya model pembelajaran 

picture and picture  

3. Bagi Sekolah 

a. Sebagai bahan kajian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

di kelas, melalui peerapan model pembelajaran picture and 

picture 

b. Memberikan arahan bagi kinerja guru dalam proses pembelajaran  

c. Sebagai sarana pengembangan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan.  

 


