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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Woolfolk dan Nicolish (dalam Hosnan, 2014: 3) bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang ada dalam diri seseorang sebagai hasil dari 

pengalaman. Menurut Kaluger  (dalam Hosnan, 2014: 3) memberi pengertian 

bahwa belajar adalah proses membangun pemahaman atau pemaknaan terhadap 

informasi dan atau pengalaman siswa. Belajar dapat dipandang sebagai proses 

yang yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan proses berbuat melalui 

berbagai pengalaman yang diciptakan guru. Menurut (Sudjana, 2014: 9) belajar 

juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Dalam upaya 

mencapai tujuan kurikuler program pendidikan di suatu lembaga pendidikan, 

maka perlu dirumuskan suatu tujuan pembelajaran (Hosnan, 2014: 10). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap, dan nilai-nilai yang positif.  

Pembelajaran merupakan suatu proses menciptakan kondisi yang kondusif 

agar terjadi interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru, siswa, dan 

komponen pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa.Perilaku 

guru adalah membelajarkan dan perilaku siswa adalah belajar.Pembelajaran 

merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai komponen yang saling 

berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, 

metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus 

diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media, metode, strategi, 

dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran (Hosnan, 

2014: 18). Menurut Achjar Chalil (dalam Hosnan 2014: 4) bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.  Dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran bukan hanya 
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guru yang harus bersikap aktif, tetapi siswa juga dituntut untuk aktif dalam 

membentuk pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung. Hal tersebut 

serupa dengan maksud dan tujuan dari pembelajaran IPA (Ilmu Pengetehuan 

Alam). 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran di SD yang 

dimaksudkan agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang 

terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian 

gagasan-gagasan.  IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) merupakan pengetahuan yang 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 

IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsi-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan (Sulistyorini, 2007: 39). Perlu diciptakan kondisi pembelajaran IPA di 

SD dapat mendorong siswa untuk aktif dan ingin tahu. Dengan demikian, 

pembelajaran IPA merupakan kegiatan mencari tahu terhadap permasalahan alam 

di sekitarnya. 

Guru bukan hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan 

mengajar dengan kompleksitas peranan sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

diembannya, tetapi juga harus dapat kreatif. Upaya dalam melaksanakan tugasnya 

meningkatkan kualitas hasil pendidikan amat tergantung pada kemampuan guru 

untuk mengembangkan kreativitasnya. Kreativitas adalah kemampuan guru dalam 

meninggalkan gagasan, ide-ide, hal-hal, yang dinilai mapan, rutinitas, dan beralih 

untuk menghasilkan atau memunculkan gagasan, ide-ide, dan tindakan yang baru 

dan menarik, apakah itu untuk pemecahan masalah, suatu metode atau alat. Selain 

seorang guru dituntut untuk memunculkan gagasan atau ide-ide baru, guru juga 

harus dapat memunculkan semangat siswa untuk belajar misalnya siswa dituntut 

untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dengan siswa aktif dalam pembelajaran, 

maka siswa akan mudah dan cepat memahami proses pembelajaran yang sedang 

dilakukan. Jadi, dalam proses belajar mengajar seorang guru dituntut untuk kreatif 

dan siswa dituntut untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dengan begitu 

tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai (Hosnan, 2014: 19-20). 
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Kenyataannya pada saat peneliti melakukan studi pendahuluan dengan 

guru kelas 4 Ibu Sri Hardati di SD inti dari gugus mawar SDN Plumbon 01 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang belum menggunakan model-model 

pembelajaran kreatif dalam pembelajaran IPA di kelas. Hal tersebut dikarenakan 

menurut Ibu Sri Hardati lupa akan nama-nama model pembelajaran, yang 

terpenting adalah beliau mengajar dan membuat siswa paham akan materi yang 

sedang diajarkan. Meskipun dalam pembelajarannya tersebut Ibu Sri Hardati 

belum menggunakan model-model pembelajaran kreatif, tetapi sudah 

menggunakan alat peraga yang sudah tersedia di sekolah, melakukan tanya jawab 

antara guru dan siswa, guru melakukan demonstrasi, menggunakan benda-benda 

nyata sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Apabila dari sekolah belum 

tersedia alat peraga maka guru meminta siswa untuk membawa dari rumah tetapi 

yang tidak memberatkan siswa itu sendiri. Dalam proses belajar mengajar 

beberapa siswa dapat aktif mengikuti pembelajaran dengan bimbingan guru, tetapi 

ada juga yang masih pasif karena malu menyampaikan pendapatnya atau takut 

salah. 

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Hardati selaku guru kelas 4 SDN 

Plumbon 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, diperoleh data hasil belajar 

siswa kelas 4A semester 2 dalam mata pelajaran IPAadalah nilai tertinggi siswa 

100 dan nilai terendahnya adalah 50. Sedangkan nilai rata-rata dari kelas 4A 

dalam mata pelajaran IPA adalah 78,68. Dari data yang peneliti peroleh batas 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dari kelas 4 adalah 64. Hasil belajar IPA 

kelas 4A di SDN Plumbon 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

menunjukkan 11% siswa masih di bawah KKM dan 89% siswa sudah di atas 

KKM. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yasak, selaku kepala sekolah SDN 

Plumbon 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) dapat ditentukan dari Indikator, keadaan siswa di SDN Plumbon 01, 

Kompleksitas terhadap materi yang bersangkutan, dan daya dukung lainnya. 

Selain peneliti melakukan observasi di SD inti SDN Plumbon 01, peneliti 

juga melakukan observasi di SD imbas gugus Mawar SDN Plumbon 04, 

Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Dari hasil wawancara dengan Ibu 
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Sunarsih selaku guru kelas 4 SDN Plumbon 04, bahwa dalam pembelajarannya 

Ibu Sunarsih belum menggunakan model pembelajaran sama sekali. Selain belum 

menggunakan metode atau model pembelajaran, Ibu Sunarsih hanya menjelaskan, 

melakukan tanya jawab, dan melakukan penugasan kepada siswa pada waktu 

melakukan proses belajar mengajar di kelas. Selama proses  belajar mengajar 

berlangsung, banyak siswa yang belum aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal 

tersebut bisa terjadi karena guru hanya terlalu fokus untuk menjelaskan materi 

dengan ceramah saja. 

Hasil wawancara dengan Ibu Sunarsih selaku guru kelas 4 SDN Plumbon 

04, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, diperoleh data hasil belajar siswa 

kelas 4 semester 2 dalam mata pelajaran IPA adalah nilai tertingginya 90 dan nilai 

terendahnya 50. Sedangkan nilai rata-rata kelas 4 dalam mata pelajaran IPA 

adalah 68,53. Dari data yang peneliti peroleh batas KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) dari kelas 4 adalah 64. Hasil belajar IPA kelas 4 di SDN Plumbon 04 

Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, menunjukkan 24% siswa masih di 

bawah KKM dan 76% siswa sudah di atas KKM.  

Sekolah Dasar pada gugus Mawar, Kecamatan Suruh, Kabupaten 

Semarang, dalam kegiatan belajar mengajar khususnya pada pembelajaran IPA 

belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal tersebut bisa terjadi karena masih 

ada beberapa siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

yang sudah ditentukan. Rata-rata tersebut yang sudah dijelaskan masih dapat 

ditingkatkan agar menjadi lebih tinggi lagi. Selain itu beberapa siswa yang belum 

mencapai KKM, masih banyaknya siswa yang pasif saat pembelajaran 

dikarenakan guru yang belum kreatif menggunakan model-model pembelajaran. 

Guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa di dalam kelas, guru 

dapat menerapkan berbagai model pembelajaran dalam setiap mata pelajaran, 

konsep materi dan tujuan yang ingin dicapai berbeda-beda. Dalam pemahaman 

konsep-konsep materi diperlukan model pembelajaran yang dapat membuat siswa 

benar-benar aktif dan merasakan suasana yang menyenangkan saat belajar. Ada 

berbagai model pembelajaran kreatif yang cocok untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam mencapai kompetensi IPA. Model-model pembelajaran tersebut 
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diantaranya adalah STAD (Students Teams-Achievement Divisions), Jigsaw 

(Model Tim Ahli), Cooperative Script, Think Pair and Share (Pikir Bareng dan 

Berbagi), Numbered Heads Together (Kepala Bernomor), Snowball Throwing 

(Gelundungan Bola Salju), Example Nonexample, Problem Based Intruction/PBI 

(Pembelajaran Berbasis Masalah), Articulation (Model Artikulasi), Debate 

(Debat), Role Playing (Bermain Peran), Group Investigation (Grup Peneliti), 

Student Fasilitator and Expailing/SFE (Fasilitasi Oleh Siswa), Cooperative 

Integrated Reading ang Composition (CIRC), Picture and Picture, dan Make a 

Match (Cari Pasangan) (Hosnan, 2014: 246-259). 

Dari berbagai model-model pembelajaran tersebut mempunyai keunggulan 

dan kelemahannya masing-masing, termasuk juga model Picture and Picture dan 

Make a Match. Model pembelajaran Picture and Picture adalah model 

pembelajaran yang menggunakan media gambar dalam pembelajarannya dengan 

meminta siswa mengurutkan gambar dengan urutan logis dan siswa menyajikan 

urutan gambar tersebut. Penerapan model pembelajaran ini dimulai dari teknik 

memperlihatkan gambar yang sudah diacak untuk diurutkan agar sesuai dengan 

materi yang telah disajikan. Kemudian guru menginformasi urutan gambar 

tersebut, menanamkan konsep sesuai materi penyimpulan, evaluasi, dan refleksi. 

Sedangkan model pembelajaran Make a Match adalah model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas. Penerapan model 

ini dimulai dari teknik yaitu siswa diminta untuk mencari pasangan kartu yang 

merupakan soal/jawaban dari kartu yang dipegangnya sebelum batas waktunya 

habis, kemudian siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. 

Kedua model pembelajaran tersebut dapat membuat siswa menjadi lebih 

aktif dalam pembelajaran dan guru juga dapat memunculkan kreatifitasnya.  

Selain itu kedua model tersebut juga dapat membuat siswa untuk berpikir lebih 

kritis. Siswa juga dapat menyajikan dan mengkomunikasikan hasil kerjanya 

seperti penjelasan dari hakikat Ilmu Pengetahuan Alam. Peneliti ingin mengetahui 

apakah kedua model tersebut efektif untuk mempengaruhi hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA. Seperti contoh dari penelitian sebelumnya yang berjudul 

“Penerapan Pembelajaran Picture and Picture Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
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IPA Kelas IV SDN 27” oleh Nuraini Saleh, Ngatiyo, dan Aunurrahman dari FKIP 

Universitas Tanjungpura, Pontianak.Penelitian eksperimen dengan menggunakan 

model Picture and Picture dianggap efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SD. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nofiyanto, 2013 

dengan judul penelitian “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Make a 

Match Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas 5 SD Di Kecamatan 

Pagentan Kabupaten Banjarnegara Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013”. Hasil 

belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran Make a Match memiliki 

perbedaan dengan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional. Terdapat pengaruh yang signifikan hasil belajar IPA antara model 

pembelajaran Make A Match dengan model pembelajaran konvensional. Hal ini 

terbukti nilai t sebesar 8,041 dengan probabilitas signifikansi 0,000 lebih kecil 

dari 0,05.   

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran 

Picture and Picture dan model pembelajaran Make a Match efektif untuk 

diterapkan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar. Namun masih belum dapat 

menunjukkan salah satu model mana yang lebih efektif untuk pembelajaran IPA. 

Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui keefektifan model pembelajaran Picture 

and Picture dan model pembelajaran Make a Match dalam pembelajaran IPA 

kelas 4 Sekolah Dasar. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas terdapat 

permasalahan, yaitu: 

1. Belum diterapkan model pembelajaran kreatif yang dapat menjadi solusi bagi 

siswa untuk lebih memahami materi dalam pembelajaran IPA. 

2. Masih terdapat siswa yang pasif saat pembelajaran IPA. 

3. Hasil belajar siswa masih ada yang di bawah nilai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yaitu dari SD inti sebanyak 11%, sedangkan dari SD imbas 

sebanyak 24%. 

4. Rata-rata nilai dari masing-masing SD yang masih belum maksimal yaitu dari 

SD inti sebanyak 78,68 dan dari SD imbas rata-ratanya sebanyak 68,53. 
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1.3 Batasan Masalah  

Dari masalah yang dicantumkan di atas, tentu diperlukan batasan masalah 

yang akan dikerjakan dan dicari solusinya. Dalam penelitian ini dapat diterapkan 

pada siswa kelas 4 SD dalam pembelajaran IPA karena hasil observasi peneliti 

dari SD gugus Mawar Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA yang masih terdapat beberapa 

siswa belum mencapai KKM. Maka keefektifan dari model pembelajaran Picture 

and Picture dan model pembelajaran Make a Match dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA. 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah apakah terdapat perbedaan yang 

signifikan model pembelajaran Picture and Picture dan model pembelajaran Make 

a Match dalam pembelajaran IPA kelas 4 Sekolah Dasar?. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka kegiatan 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan 

model pembelajaran Picture and Picture dan model pembelajaran Make a Match 

dalam pembelajaran IPA kelas 4 Sekolah Dasar. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis penelitian ini adalah hasil yang diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran perkembangan dunia pendidikan mengenai keefektifan 

penggunaan model pembelajaran Picture and Picture dan model pembelajaran 

Make a Match  terhadap hasil belajar dalam pembelajaran IPA. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa: memberikan pengalaman belajar yang menarik dan berkesan pada 

siswa. 

2. Bagi guru : memberikan masukan kepada guru SD agar lebih kreatif dalam 

memilih model pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. 

3. Bagi sekolah : penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan yang 

baik pada sekolah itu sendiri dan sekolah lain pada umumnya dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. 

4. Bagi peneliti : dapat mengetahui perbedaan yang signifikan penerapan model 

pembelajaran Picture and Picture dan model pembelajaran Make a Match. 


