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BAB I 
PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat, dan pendidikan 

menjadi syarat penting bagi seseorang untuk mendapatkan atau menciptakan 

lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan menetapkan batasan pendidikan bagi 

pekerjanya yang disertai syarat minimal kelulusan Diploma atau Strata. Menjadi 

seorang lulusan sarjana yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan 

kerja keras untuk mendapatkan gelar sarjana yang berkualitas. Begitu juga untuk 

mencapai hasil belajar yang maksimal di sekolah dibutuhkan kerja keras untuk 

mendapatkan nilai terbaik di sekolah. 

Guru bagian dari kesadaran sejarah pendidikan dunia. Citra guru berkembang 

dan berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan konsep dan persepsi 

manusia terhadap pendidikan dan kehidupan itu sendiri. Profesi guru pada 

mulanya dikonsep sebagai kemampuan memberikan dan mengembangkan 

pengetahuan peserta didik. 

Dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

disebut bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. 

Penigkatan hasil belajar khususnya di sekolah dasar tidak akan terjadi tanpa 

adanya kerjasama dari berbagai pihak. Pendidikan dan pengajaran dapat berhasil 

sesuai dengan harapan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan dan 

saling menunjang. Faktor yang paling menentukan keberhasilan 

pendidikan/pengajaran adalah guru, sehingga guru sangat dituntut kemampuannya 

untuk menyampaikan bahan pengajaran kepada siswa dengan baik, untuk itu guru 

perlu mendapatkan pengetahuan tentang metode dan media pengajaran yang dapat 

di gunakan dalam proses belajar mengajar.  
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Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat, 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itu, mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik 

akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu 

yang berkaitan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SD N Dukuh 02 pada hari 

sabtu tanggal 23 Februari 2013 ditemukan bahwa guru dalam menyampaikan 

materi masih menggunakan metode ceramah dan tanpa bantuan media 

pembelajaran. Metode ini membuat kegiatan belajar mengajar di kelas lebih 

terfokus pada guru, sehingga partisipasi siswa di dalam kelas kurang aktif dan 

siswa cenderung menjadi pasif. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS 

masih tergolong rendah, dilihat dari hasil pembelajaran dikelas 4 masih banyak 

siswa yang belum tuntas, siswa tuntas terdapat 9 orang dan 14 siswa lainya masih 

belum tuntas berdasarkan hasil ulangan harian. Rendahnya hasil belajar IPS 

disebabkan kurangnya keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran yang 

ditandai kurangnya pehatian siswa pada saat mengikuti pelajaran. 

Ketepatan pemilihan metode sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil 

belajar. Proses pembelajaran IPS di SD N Dukuh 02 Salatiga saat ini dikatakan 

belum berhasil karena hasil yang dicapai masih di bawah nilai ketuntasan minimal 
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KKM yaitu 70. Hal ini terbukti dari hasil ulangan harian siswa pada buku besar 

tahun ajaran 2012/2013 yang nilainya belum mencapai KKM. Hasil ulangan 

tersebut menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya menguasai materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

Dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran agar efektif dan fungsional, 

maka fungsi metode pembelajaran sangat penting untuk dimanfaatkan. Pemakaian 

metode yang tepat dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk mempermudah 

daya cerna siswa terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Banyak metode 

yang dinilai inovatif dalam pembelajaran sekarang ini. Salah satu metode tersebut 

adalah metode picture and picture. 

Metode picture and picture merupakan suatu metode belajar yang 

menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. 

Metode picture and picture merupakan bentuk metode pembelajaran yang mudah 

dijangkau serta sangat menarik. Selain berupa gambar-gambar yang dapat 

memotivasi siswa, juga dilengkapi tulisan yang menjelaskan gambar tersebut. 

Dengan metode ini diharapkan dapat mempermudah siswa dalam memahami 

materi sehingga hasil belajar akan lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlunya diadakan penelitian Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan 

judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS dengan Menggunakan Metode 

Picture And Picture Siswa kelas 4 SD N Dukuh 02 Kecamatan Sidomukti Salatiga 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013”.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas didapat identifikasi masalah yaitu 

kurangnya keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran yang ditandai 

kurangnya pehatian siswa pada saat mengikuti pelajaran, khususnya dalam 

pelajaran IPS, cara mengajar guru yang tidak tepat dan kebanyakan masih bersifat 

konvensional sehingga menyebabkan kejenuhan dalam diri siswa itu sendiri, tidak 

ada minat dan implikasinya berdampak dalam pencapaian hasil belajar yang 

kurang optimal. Metode picture and picture memberi kesempatan kepada siswa 
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berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dengan begitu akan berpengaruh 

pada pencapaian hasil belajar siswa IPS. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang dihadapi dalam 

penulisan ini adalah: Apakah Melalui Metode Picture and Picture dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS, Kompetensi Dasar, “Mengenal perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya dan Mengenal permasalahan sosial di daerahnya” Siswa Kelas 4 

SD N Dukuh 02 Kecamatan Sidomukti Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013?. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS 

Kompetensi Dasar, “perkembangan teknologi produksi, komunikasi, transportasi 

dan masalah sosial” Siswa Kelas 4 SD N Dukuh 02 Kecamatan Sidomukti 

Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan menggunakan Metode 

Picture And Picture.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun dua manfaat yang dapat diperoleh 

melalui penelitian ini, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

 

1.5.1. Manfaat Teoretis 

a. Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga 

dalam upaya mengembangkan konsep pembelajaran atau strategi belajar 

mengajar dalam mata pelajaran IPS. 
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b. Memberikan gambaran kepada guru IPS dalam merancang pembelajaran 

dengan menggunakan metode picture and picture sebagai salah satu metode 

pembelajaran. 

 

1.5.2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi guru 

Sebagai motivasi meningkatkan keterampilan yang bervariasi dalam 

pembelajaran sehingga memberikan layanan yang terbaik bagi siswa. 

b. Manfaat bagi siswa 

1) Membantu siswa dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk 

dapat dikembangkan melalui pembelajaran secara aktif dapat mudah 

terjadi bila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. 

2) Siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. 

3) Siswa dapat semangat, lebih aktif dan kreaktif dalam mengikuti pelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Sebagai informasi untuk memotivasi tenaga kependidikan agar lebih 

menggunakan model  pembelajaran yang melibatkan siswa akif dalam proses 

pembelajaran. 

d. Bagi peneliti 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bekal dan wawasan bagi 

peneliti sebagai calon guru yang professional dalam menerapkan metode 

belajar yang menarik di SD. 

2) Melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian serta 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


