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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di dalam  sekolah dasar pendidikan tidak lepas dari peran guru 

sebagai tenaga kependidikan yang memiliki tugas utama untuk mendidik, 

mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. 

Pendidikan di sekolah di wujudkan dengan adanya interaksi atau kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan siswa-siswinya baik di 

luar kelas maupun di dalam kelas. Dalam setiap kegiatan pembelajaran 

hendaknya guru memperhatikan kondisi individu dari setiap anak, karena 

anak didik merupakan individu yang berbeda antara satu dengan yang 

lainnya, serta setiap anak memiliki keunikan dan perbedaan antaran satu 

dengan yang lain, agar pembelajaran bisa merubah kondisi anak dari yang 

tidak tahu menjadi tahu. 

Permendikas No 22 Tahun 2006 yaitu mengenai Standar Isi untuk 

setiap tingkatan kelas di SD/MI terdapat enam (6) mata pelajaran. Salah satu 

dari keenam mata pelajaran tersebut adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

IPS  merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa 

mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI. Ahmad Susanto (2013: 137) 

mengungkapkan bahwa: IPS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia 

yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan 

pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya ditingkat 

dasar dan menengah. Mata pelajaran ini pada umumnya membahas tentang 

hubungan antara manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, 

sekolah atau masyarakat, dimana anak didik tumbuh dan berkembang 

sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang senantiasa dihadapkan 

pada berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. 

Adanya mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar para siswa diharapkan 

dapat memiliki pengetahuan dan wawasan tentang konsep-konsep dasar 

ilmu sosial dan humaniora, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap 
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masalah sosial di lingkungannya, serta memiliki ketrampilan mengkaji dan 

memecahkan masalah- masalah sosial tersebut. Etin Solihatin (2007: 14) 

mengatakan bahwa: pembelajaran Pendidikan IPS lebih menekankan pada 

aspek pendidikan daripada transfer konsep karena dalam pembelajaran IPS 

siswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan 

mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral dan keterampilannya 

berdasarkan konsep yang telah dimilikinya.  

Seperti yang kita lihat, hasil belajar IPS siswa SD masih belum 

memuaskan. Selain itu juga terdapat kesulitan belajar yang di hadapi siswa 

dan kesulitan yang di hadapi guru dalam mengajarkan mata pelajaran IPS. 

Hal itu dikarenakan sebagian besar guru masih menggunakan cara maupun 

metode yang belum bervariasi. Guru didalam melaksankan kegiatan 

mengajar hendaknya tidak hanya melakukan ceramah kemudian 

memberikan soal untuk di kerjakan serta memberikan pekerjaan tambahan 

untuk dikerjakan di rumah. Tetapi, untuk dapat membuat pelajaran IPS 

menjadi menarik dan asyik di benak siswa, alangkah lebih baik jika 

pembelajarannya diberikan secara menyenangkan, menarik, dengan 

menggunakan cara-cara maupun metode baru yang belum pernah dilakukan 

oleh siswa sebelumnya. Banyak sekali cara dan metode yang dapat 

diterapkan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga siswa 

akan tertarik dan lebih semangat didalam mengikuti setiap pembelajaran 

yang di selenggarakan. Dengan adanya semangat dan ketertarikan siswa 

dalam menerima pembelajaran yang diberikan guru, secara tidak langsung 

dapat membuka kemungkinan yang cukup besar perihal peningkatan hasil 

belajar siswa.  

Pada kenyataannya pembelajaran IPS di sebagian besar SD masih 

kurang ideal dikarenakan pembelajaran yang monoton dan pembelajaran 

masih terpusat kepada guru. Seperti halnya pada SD Gugus Gunung 

Sumbing, yang terletak di kecamatan Musuk, kabupaten Boyolali. 

Pembelajaran IPS masih kurang di pahami oleh para siswa, khususnya pada 

materi tentang Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 
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dan potensi lain di daerah. Hasil belajar siswa di SD gugus tersebut masih 

kurang memuaskan, yaitu masih dibawah nilai batas tuntas 65. Hal tersebut 

dikarenakan dalam pembelajaran guru hanya menggunakan cara-cara yang 

sudah ada, hanya berpedoman atau menyampaikan materi yang sudah ada 

pada buku pegangan guru dengan cara ceramah, memberikan tugas kepada 

siswa menggunakan LKS, sehingga membuat sebagian besar siswa merasa  

bosan dalam menerima pembelajaran tersebut dan berakibat pada penurunan 

aktivitas dan hasil belajar IPS yang dicapai. Menyikapi hal itu, maka guru 

dituntut untuk selalu inovatif dalam melaksanakan pembelajarannya dan 

perlu dikembangkan model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai 

pusat pembelajaran atau student centered. 

Sekarang ini, dunia pendidikan sudah mengalami kemajuan yang 

pesat. Salah satu bukti kemajuan tersebut adalah dengan ditemukannya 

berbagai macam model- model pembelajaran yang cukup inovatif. Model 

pembelajaran ialah suatu pola yang digunakan untuk penyusunan 

kurikulum, mengatur materi dan memberi petunjuk kepada guru di kelas 

(Agus Suprijono, 2009: 46).  

Menurut Joyce dan Well (2000:13) menjelaskan secara luas bahwa 

model pembelajaran merupakan deskripsi  dari lingkungan belajar yang 

menggambarkan perencanaan kurikulum, kursus-kursus, rancangan unit 

pembelajaran, perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran, program 

multimedia ddan bantuan belajar melalaui program komputer. Masih 

menurut Joyce dan Weil hakekat mengajaar adalah membantu pelajar 

(peserta didik) memperoleh informasi, ide, ketrampilan, nilai-nilai, cara 

berfikir, dan belajar bagaimana belajar. Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang 

disajikan oleh para perancang pembelajaran dan para pengajar yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

untuk mencapai tujuan belajar. 

Dari sekian banyak model pembelajaran yang ada, salah satu model 

pembelajaran yang inovatif adalah model pembelajaran Picture and Picture. 
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Menurut Ahmadi (2011: 58) Picture and Picture adalah suatu 

metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan / diurutkan 

menjadi urutan  logis. Picture and Picture ini berbeda dengan media 

gambar, dimana Picture and Picture berupa gambar yang belum disusun 

secara berurutan dan yang menggunakannya adalah siswa, sedangkan media 

gambar berupa gambar utuh yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Dengan adanya penyusunan gambar guru dapat mengetahui 

kemampuan siswa dalam memahami konsep materi dan melatih berfikir 

logis dan sistematis. 

 Selain model pembelajaran Picture and Picture adalah model 

pembelajaran  Example Non Example. Menurut Hary Kurniadi (2010: 1) 

menyatakan bahwa model pembelajaran example non example merupakan 

model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media 

pembelajaran. Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar 

anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk diskripsi 

singkat mengenai apa yang ada didalam gambar. Jadi, example memberikan 

gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu materi yang sedang 

dibahas, sedangkan non-examples memberikan gambaran akan sesuatu yang 

bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas. Dengan 

memusatkan perhatian siswa terhadap examples dan non-examples 

diharapkan akan dapat mendorong siswa untuk menuju pemahaman yang 

lebih dalam mengenai materi yang ada. 

Kedua model pembelajaran tersebut sama- sama dapat diterapkan 

guru dan menjadi model pembelajaran yang cukup inovatif. Oleh karena itu 

peneliti ingin melihat perbedaan penerapan model pembelajaran Picture and 

Picture dan Example Non Example. 

Maya Putri, Riyanto M Taruna, Tambat Usman (2016: 4) dalam 

jurnalnya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe  

Picture And Picture terhadap  hasil belajar  IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 

Rajabasa Raya Tahun Ajaran 2015/2016, hasilnya terbukti adanya pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture terhadap hasil 
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belajar IPS ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas 

eksperimen (IVA) yaitu 79,39 lebih tinggi dari nilai rata-rata hasil belajar 

siswa pada kelas kontrol (IVB) yaitu 61,12. 

I.G.A Riani Wisesa, Md. Putra, DB Kt. Ngr. Semara Putra (2014: 1) 

dalam jurnalnya Strategi Peer Lessons Berbantuan Picture And Picture 

berpengaruh terhadaphasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 21 

Pemecutan Denpasar Utara Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil penelitian 

diperoleh rata-rata hasil belajar IPS siswa kelas V yang dibelajarkan 

menggunakan strategi peer lessons berbantuan picture and picture lebih dari 

siswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional 

(71,09>60,18). Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan hasil belajar IPS antara siswa yang dibelajarkan 

menggunakan strategi peer lessons berbantuan picture and picture dengan 

siswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional 

(thitung=5,30:ttabel=2,000). 

Boniran (2017: 111) dalam jurnalnya perbedaan hasil belajar ips 

melalui metode Picture And Picture dengan Complette Sentence  siswa 

SDN 1 blembem kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil belajar 

IPS siswa melalui metode picture and picture dengan complette sentence di 

SDN 1 Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Perbedaan ini 

menunjukkan metode picture and picture lebih unggul dibandingkan dengan 

complette sentence, dikarenakan kondisi siswa SD yang masih suka dengan 

keterlibatan gambar dalam proses pembelajaran. Hasil analisis uji t 

menunjukkan bahwa masing-masing kelompok data memperoleh nilai 

signifikansi lebih dari nilai taraf kesalahan atau signifikansi yang 

digunakan, yakni 0,05. Dengan demikian, untuk data hasil belajar kelas 

metode picture and picture dikatakan berdistribusi normal dengan nilai sig = 

0,849 > 0,05. Sedangkan untuk data hasil belajar kelas metode complete 

sentence dikatakan berdistribusi normal dengan nilai sig 0,189 > 0,05. 
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Sunggudek  Nolpin, Saneba Bonifasius, Jamaludin (2014: 193) 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Melalui Model 

Pembelajaran Example Non Example Kelas V SDN Unu Kecamatan Bulagi 

Selatan tahun pelajaran 2014/2015. penggunaan model pembelajaran 

Example Non Example dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa   SDN 

Unu dilihat dari hasil tes yang dilaksanakan dalam dua siklus di mana 

menunjukan hasil yang cukup pada siklus I dan pada siklus II menunjukkan 

hasil yang sangat baik dengan ketuntasan belajar Klasikal siklus I mencapai 

53,33%, dan siklus II Ketuntasan Belajar Klasikal mencapai 93,33%. 

Putu Chandra Cahyana Putera, Agustini Ketut, Sugihartini Nyoman 

(2016: 1) dalam jurnalnya Studi Komparatif Penggunaan Model 

Pembelajaran  Picture And Picture dan Example  Non Example Terhadap 

Minat Dan Hasil Belajar Siswa  SMP Negeri 1 Sawan Tahun Pelajaran 

2015/2016. hasil terdapat perbedaan yang signifikan antara model 

pembelajaran Picture and Picture dengan Example and Non Example 

(t=3.18), Picture and Picture dengan konvensional (t=6.68) dan Example 

and Non Example dengan konvensional (t=3.46), kemudian dilihat dari rata-

rata hasil belajar model pembelajaran Picture and Picture (41.49), Example 

and Non Example (38.71), dan konvensional (34.46). Maka disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Picture and Picture lebih baik dengan hasil 

belajar yang lebih tinggi. 

Debi Setiawan, Sugiyono,Endang Uliyanti (2014: 1) dalam jurnalnya 

yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Examples non 

Examples Terhadap Hasil Belajar IPS Kelas V SD. Berdasarkan hasil 

analisis data, diperoleh rata-rata post-test pada kelas eksperimen sebesar 

83,11 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 62,92. Hasil uji hipotesis 

menggunakan uji t dengan rumus polled varian, diperoleh sebesar 5,0856 

dan (α = 5% dan dk = 36 + 36 -2 = 70) sebesar 1,9967. Karena  (5,0856) >  

(1,9967), dengan demikian maka Ha diterima. Selanjutnya berdasarkan hasil 

analisis tentang tingkat pengaruh penggunaan model pembelajaran 
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kooperatif tipe examples non examples pada penelitian ini, diperoleh ES = 

0,85 dengan kategori tinggi. 

Md. Meilinda Dwi Lestari, DB.Kt.Ngr. Semara Putra, IGAA. Sri 

Asri (2012: 1) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Example non-

Example Berorientasi Konflik Kognitif Terhadap Hasil Belajar IPS kelas V  

SD Negeri 10 Kesiman tahun pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian 

diperoleh rata-rata hasil belajar IPS siswa kelas V yang dibelajarkan 

menggunakan model pembelajaran example non-example berorientasi 

konflik kognitif dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

konvensional  (7,98>5,14). Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar IPS yang signifikan antara siswa yang dibelajarkan 

menggunakan model pembelajaran example non-example berorientasi 

konflik kognitif dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

konvensional 

Berdasarkan uraian di atas, saya sebagai calon pendidik akan 

melakukan penelitian, dengan mengambil tempat di SD gunung sumbing 

yang terletak di Musuk. Alasan yang mendasar adalah di sekolah tersebut 

guru sudah terbiasa dengan metode pembelajaran ceramah dengan ciri 

khasnya sebagai pendekatan konvensional, proses pembelajaran yang hanya 

mengedepankan interaksi antara guru dengan siswa tanpa ada interaksi 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lain didalam kelompok. Serta 

pembelajaran yang tidak mengajak siswa untuk ikut aktif didalam proses 

pembelajaran IPS. Hal ini digunakan sebagai pijakan awal untuk 

mengetahui pembelajaran yang lebih baik antara model pembelajaran  

Picture and Picture dan Example Non Example di SD Gugus Gunung 

sumbing musuk yang masih menggunakan pola struktural konvensional 

dalam proses pembelajaran.  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan dari uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah 

yaitu Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS yang signifikan dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture dan 
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model pembelajaran kooperatif tipe Example Non Example pada siswa kelas 

4 SD Gugus Gunung Sumbing? 

1.3 TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Untuk mengenal secara pasti apakah hasil belajar IPS siswa kelas 4 

SD Gugus Gunung sumbing menggunakan Model Picture and 

Picture lebih tinggi dari  model Example Non Example? 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Secara teoretik: Hasil penelitian ini dapat melegitimasi/mendukung 

teori tentang model pembelajaran Picture and Picture dan model 

pembelajaran Example Non Example.  

Secara praksis: Hasil  Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan 

panduan berupa data bagi guru untuk memilih model pembelajaran 

yang paling baik untuk mencapai tujuan pembelajaran.  


