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BAB I 

PENDAUULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

  Peningkatan pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan 

efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah 

dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 22 Tahun 2006. 

 Peningkatan pendidikan di Sekolah Dasar merupakan hal dasar dalam jenjang 

pendidikan dalam pendidikan formal yang mempunyai dasar pembentuk kerangka siswa 

untuk mengembangkan sikap dan tanggung jawab dan keterampilan dasar sebagai bekal 

hidup bermasyarakat. Salah satu mata pelajaran yang mempunyai konsep-konsep 

lingkungan didunia nyata yaitu IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), karena dalam pelajaran IPA 

menekankan pada pengalaman langsung dan mengembangkan kopentensi menjelajahi dan 

memahami alam sekitar.  

 Proses pendidikan merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan 

siswa dalam memperoleh pengetahuan. Guru (pengajar) dituntut untuk meningkatkan 

kompetensinya dalam menciptakan suasana didalam kelas yang nyaman untuk mendukung 

proses keberhasilan pembelajaran. Tetapi dalam llkenyataannya dalam proses 

pembelajaran sebagian Guru belum mampu menciptakan suassana yang nyaman dalam 

kelas sehingga siswa tidak dapat menerima dengan baik sehingga siswa tidak tertarik untuk 

beljar dan hasil belajar siswa tidak memuaskan. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dalam pembelajaran IPA pada kelas 

IV SD (Sekolah Dasar) Inpres 03 Yenwaupnor, pengajar menyampaikan pembelajaran 

menggunakan metode kooperatif tipe picture and picture belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), selain itu juga ada beberapa pengajar juga belum dapat 



2 
 

metode dalam pemilihgan metode pembelajaran sehingga minat siswa dan kemampuan 

siswa masih belum memuaskan. 

1.2 Identifkasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai 

benkut:  

1.  Hasil belajar IPA siswa kelas IVmasih banyak yang dibawah KKM, 

2. Kreativitas Guru dalampemilihan model dan metode pembelajaran yang masih 

kurang, 

3. Motivasi siswa yang rendah dalam pembelajaran 

4. Kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam menyerap materi yang diberikan. 

 

Dampak yang akan terjadi apabila tidak diberikan tindak lanjut adalah siswa menjadi 

bosan dan cenderung tidak memperhatikan pelajaran, sehingga efektivitas belajar siswa 

juga cenderung rendah. Jika hal tersebut tidak segera diatasidikhawatirkansiswa tidak 

berniat mengikuti pembelajaran IPA, sehinggaefektivitas belajar siswa menurun yang 

berdampak pada hasil belajar, citra Guru menjadi jelek dan terlebih lagi citra sekolah juga 

terlihat kurang baik. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian dalam 

mata pelajaran IPA di kelas IV SD Inpres 03 Yenwaupnor tahun pelajaran 2014/2015, 

dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture melalui 

metode diskusi untuk melihat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPA kelas 

IV SD Inpres 03 Yenwaupnor. 
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1.3 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut. 

 Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif picture and picture melalui metode 

diskusi dapat meningkatkan hasil belajar IPA Siswa kelas IV sekolah dasar inpres 03 

Yenwaupnor semesterI tahun ajaran 2014/ 2015. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : Meningkatkan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture 

melalui metode diskusi siswa kelas IV Sekolah Dasar Inpres 03 Yenwaupnor Semester I 

tahun ajaran 2014/2015. 

1.4.2   Manfaat Penelitian 

a)     Manfaat bagi Siswa, diharapkan dengan penggunaa model pembelajaran picture and 

picture pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar dan minat belajar 

siswa.Selain itu, siswa menjadi lebih terlatih dalam hal pemecahan masalah yang 

memerlukan pemikiran logis.Siswa juga mendapatkan kesempatan mengungkapkan 

gagasan dan pendapatnya serta terlatih untuk berbicara di depanumum serta 

meningkatkan kepercayaan dirisiswa. 

b)     Manfaat bagi Guru, melalui penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 

pembelajaran picture and picture, Guru menjadi lebih terampil dalam menggunakan 

strategi pembelajaran yang membuat siswa aktif, pembelajaran yang berkualitas dan 

menyenangkan khususnya dalam penerapan model pembelajaran picture and picture 

dalam pembelajaran IPA. 

c)      Manfaat bagi sekolah, dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, kepala sekolah 

dapat mengetahui interaksi dan hubungan antara Guru dan siswadalam pembelajaran 

serta mengetahui keefektifan pembelajaran yang dilakukan oleh Guru.Hal-hal tersebut 

dapat digunakan sebagai acuan bagi kepala sekolah dalam melakukan supervisi guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu sekolah. 


