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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Suatu proses pengajaran dikatakan berhasil bila terjadi perubahan 

tingkah laku siswa. Perubahan tingkah laku siswa pada saat proses 

pembelajaran digunakan sebagai salah satu indikasi terselenggaranya proses 

pembelajaran yang baik. Tujuan setiap proses pembelajaran adalah 

diperolehnya hasil yang optimal. Hal ini akan dicapai apabila semua terlibat 

secara aktif baik fisik, mental maupun emosional. 

IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam, baik yang 

menyangkut makhluk hidup maupun benda mati. Para prinsipnya, IPA 

diajarkan untuk membekali siswa agar mempunyai pengetahuan (mengetahui 

berbagai cara) dan ketrampilan (cara mengerjakan) yang dapat membantu 

siswa untuk memahami gejala alam secara mendalam. Selain itu juga untuk 

menyadari akan kebesarn Tuhan Yang Maha Kuasa.  

Oleh karena itu, pada pembelajaran IPA perlunya memusatkan 

perhatian yang berorientasi pada proses, yang didapat melalui pengamatan, 

pengukuran, penguraian, perbedaan, percobaan, serta berorientasi pada 

struktur seperti konsep makhluk hidup, konsep tumbuhan dan konsep hewan.  

Karena pentingnya IPA untuk dipelajari, maka dibutuhkan strategi 

pembelajaran yang menciptakan suasana aktif dan kreatif. Selama ini 

pembelajaran IPA yang berlangsung di sekolah pada umumnya dengan 

metode ceramah. Dengan pembelajaran metode ceramah ini, guru lebih aktif 
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dan siswa cenderung pasif karena hanya duduk dan menerima informasi dari 

guru.  Metode seperti demikian berdampak pada rendahnya keaktifan dan 

kreatifitas  anak  sehingga  berdampak  pula  pada  rendahnya hasil belajar 

siswa.  Berbagai   upaya peningkatan mutu dilakukan terhadap proses 

mengajar   IPA di   semua   jenjang   pendidikan.   Upaya   tersebut   antara 

lain    perbaikan   dan   penyempurnaan   kurikulum   pendidikan                     

IPA,  pengadaan  bahan  ajar  yang  menjadi  peningkatan  kualitas  tenaga 

pendidikan,  diadakan  lokakarya, seminar, diskusi, dan lain-lain.  

Dalam kenyataannya nilai IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 3 

Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten tahun pelajaran 

2012/2013 masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai ulangan IPA 

yang dilakukan pada tanggal 05 Januari 2013. Dari 16 siswa yang mendapat 

nilai  di atas  KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)  ada 8 siswa dan siswa 

yang mendapat nilai di bawah KKM 8 siswa. Dari hasil ulangan tersebut 

mendapat  nilai  rata - rata  55, sedangkan nilai KKM mata pelajaran IPA 

kelas IV  semester  gasal  adalah  65,  sehingga  hasil  belajar  IPA   masih   

rendah.  

Hasil belajar IPA lebih rendah dibanding mata pelajaran lain karena 

hingga kini proses pembelajaran masih menggunakan paradigma absolutisme, 

yaitu proses dimulai dari merancang kegiatan pembelajaran, mengajar, belajar 

dan melakukan evaluasi yang mengalir secara linier. Guru lebih banyak 

berfungsi sebagai instruktur yang sangat aktif dan siswa sebagai penerima 

pengetahuan yang pasif. Siswa yang belajar tinggal datang ke sekolah, 
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kemudian duduk, mendengarkan, mencatat dan mengulang kembali di rumah 

serta  menghafal untuk menghadapi ulangan. Pembelajaran ini membuat siswa 

pasif karena siswa berada pada rutinitas yang membosankan sehingga 

pembelajaran kurang menarik, pada umumnya pembelajaran lebih banyak 

memaparkan fakta, pengetahuan, hukum kemudian biasa dihafalkan bukan 

berlatih berfikir memecahkan masalah dan mengaitkannya dengan 

pengalaman empiris dalam kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi 

kurang bermakna. 

Kondisi tersebut di atas disebabkan karena dari  16  siswa  yang  mau  

bertanya hanya 4 siswa, siswa yang lain sangat pasif dan cenderung diam saja. 

Untuk menggali potensi anak agar selalu kreatif dan berkembang perlu 

diterapkan pembelajaran bermaknya yang akan membawa siswa pada 

pengalaman belajar yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa 

makin berkesan apabila proses pembelajaran yang diperoleh merupakan hasil 

dari pemahaman dan penemuannya  sendiri,  yaitu  proses  yang melibatkan 

siswa sepenuhnya untuk merumuskan suatu konsep. Untuk itu sudah menjadi 

tugas guru dalam mengelola  proses  belajar  mengajar adalah memilih model 

pembelajaran yang  sesuai,   agar   pembelajaran   lebih  menarik dan 

bermakna karena belum  optimal  hasil belajar siswa kelas IV SD N 3 

Pundungsari Trucuk, maka  peneliti  berupaya  menerapkan  model  

pembelajaran  picture - picture  sebagai  salah satu alternatif pembelajaran 

yang bermakna yang bermuara pada  pembelajaran  yang  aktif,   kreatif,  

efektif  dan  menyenangkan. 
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Pembelajaran  picture and picture adalah suatu strategi pembelajaran 

yang menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi urutan yang 

logis.  Pembelajaran picture and picture adalah pembelajaran yang secara 

sadar  dan  sistematis  mengembangkan  interaksi  yang  saling  asah asih 

asuh. (Dpdiknas : 2007 picture and picture). 

Pembelajaran ini memiliki ciri yang aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. Pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam 

proses pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif 

dan menyenangkan sebagaimana dituntut dalam pembelajaran picture and 

picture, maka siswa akan merasa mudah mempelajari IPA, karena belajar IPA 

itu menyenangkan dan pada akhirnya kemampuan siswa akan meningkat dan 

nilai hasil belajar IPA akan tercapai ketuntasan dan keberanian bertanya siswa 

akan meningkat. 

Berangkat dari masalah di atas maka diharapkan bahwa pembelajaran 

picture and picture dapat meningkatkan keberanian bertanya dan hasil belajar 

IPA di SD Negeri 3 Pundungsari. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini  dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah melalui strategi pembelajaran picture and picture dapat 

meningkatkan keberanian bertanya belajar IPA Siswa kelas IV SD Negeri 

3 Pundungsari ? 
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2. Apakah melalui strategi pembelajaran picture and picture dapat 

meningkatkan hasil bertanya belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 3 

Pundungsari ? 
 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk : 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan keberanian bertanya dan hasil belajar IPA siswa kelas IV 

SD Negeri 3 Pundungsari. 

2. Tujuan Khusus 

Meningkatkan keberanian bertanya dan hasil belajar IPA siswa kelas IV 

SD Negeri 3 Pundungsari dengan menggunakan model picture and 

picture. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Penerapan strategi picture and picture dapat meningkatkan 

keberanian bertanya dan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri 3 

Pundungsari Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Manfaat Praktis  

a.  Bagi Guru  
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1) Menambah wawasan guru dalam mengembangkan diri, terkait 

dengan tugas guru sebagai pengajar;  

2) Menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi diantaranya 

strategi picture and picture untuk dapat meningkatkan sistem 

pembelajaran di kelas.  

b.  Bagi Siswa  

1) Sebagai sarana meningkatkan keberanian bertanya dalam 

pembelajaran IPA 

2) Meningkatkan hasil belajar IPA 

c.  Bagi Proses Belajar Mengajar  

Tercapainya tujuan pembelajaran, dengan penerapan strategi 

picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SD Negeri 3 Pundungsari pada pelajaran IPA dengan materi makhluk 

hidup. 

d.   Bagi Peneliti  

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pendidikan.  

e.  Bagi Sekolah  

Penelitian ini akan menjadi masukan dan pendorong bagi guru-guru 

lain untuk mencari dan menerapkan inovasi pembelajaran, membuka 

cakrawala baru dan wawasan baru berkenaan dengan peningkatan 

profesionalisme guru dan tanggung jawabnya dalam pembelajaran. 

 


