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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permendiknas RI No. 52 Tahun 2008 tentang Standar Proses 

menetapkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih 

isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, 

petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, 

serta menyediakan ukuran (standar) untuk mengukur prestasi belajar peserta 

didik. Selanjutnya, W. James Popham dan Eva L. Baker (2005) menegaskan 

bahwa seorang guru profesional harus mampu merumuskan tujuan 

pembelajaran yang diperuntukkan kepada peserta didik agar mampu 

menguasai materi yang diajarkan dan hasil akhirnya dapat diukur yaitu 

menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik tersebut sesudah 

mengikuti pelajaran. Guru yang profesional tidak hanya menguasai sejumlah 

materi pembelajaran, namun penguasaan pendekatan dan metode  

pembelajaran yang tepat dan sesuai mutlak diperlukan. 

Sebagai pendidik, kita harus mengetahui dan dapat membuat sebuah 

pembaharuan dalam dunia pendidikan agar dapat mengembangkan proses 

pembelajaran yang kondusif sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. 

Salah satu bentuk pembaharuan pembelajaran adalah dengan menggunakan 

media pembelajaran yang efektif, menarik dan bermakna bagi peserta didik. 

Selain itu, materi pelajaran hendaknya disajikan dengan cara yang menarik 

sehingga rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi pelajaran meningkat 

Slavin (Dimyati, 2006). Bukan masanya lagi seorang guru hanya 

mengandalkan ceramah dalam menyampaikan materi. Guru dituntut untuk 

aktif dan kreatif membimbing peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang sesuai memang sangat diperlukan dalam 

proses belajar mengajar. Namun setelah penulis melakukan observasi di SD 

Negeri Sidorejo lor 02 kecamatan Sidorejo, ternyata di SD tersebut dalam 

pembelajaran masih berlangsung dengan cara lama dan sederhana, yaitu 
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dengan metode ceramah dan pemberian tugas seperti mencatat dan 

mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diperoleh guru dari penerbit. 

Kurangnya variasi dalam pembelajaran ini disebabkan oleh beberapa hal, di 

antaranya adalah kondisi pengajar khususnya di kelas IV SD Negeri Sidorejo 

lor 02 yang tergolong pengajar pasif dan tidak membuat media pembelajaran 

yang menunjang dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Hal tersebut 

menyebabkan kelas kurang kondusif, peserta didik ramai dan jenuh, dan 

target pencapaian materi tidak dapat tercapai dengan maksimal sehingga nilai 

mapel IPA siswa kelas IV SD Negeri Sidorejo lor 02 masih rendah dibawah 

KKM yaitu kelas A terdapat 9 siswa yang masih dibawah KKM dan kelas B 

terdapat 7 siswa yang masih dibawah KKM . 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Efektifitas Penggunaan Metode Pemberian 

Tugas dan Portofolio serta Metode Diskusi dan Lembar Kerja ditinjau dari 

Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA Pokok Bahasan Kerangka Manusia siswa 

Kelas IV SD Negeri Sidorejo Lor 02 Salatiga Semester 1 tahun ajaran 2010-

2011” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode 

pemberian tugas dan portofolio dengan metode diskusi dan lembar kerja 

pada mata pelajaran IPA kelas IV semester I SDNegeri Sidorejo Lor 02  

tahun pelajaran 2010/2011? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut yaitu untuk mengetahui perbedaan Efektifitas Penggunaan  

Metode pemberian tugas dan portofolio serta Metode diskusi dan lembar kerja 

Ditinjau Dari Hasil Belajar Mata Pelajaran  IPA pokok bahasan kerangka 
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manusia siswa kelas IV SD negeri Sidorejo Lor 02 Kecamatan Sidorejo 

Semester I Tahun Pelajaran 2010/2011”.  

 

1.4.Manfaat Penelitian    

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dapat menambah khasanah ilmu tentang media pembelajaran IPA 

tentang kerangka manusia. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a) Bagi siswa 

Untuk mengkonkritkan materi sehingga mempermudah cara belajar 

siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b) Bagi guru 

1. bahan pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran  

2. Dapat memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya sehingga 

kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik dan 

mencapai tujuan pembelajaran seperti apa yang diharapkan 

c) Bagi kepala sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala 

sekolah dalam memberikan bimbingan kepada guru kelas, terutama dalam 

menggunakan metode Diskusi dan lembar kerja serta metode Pemberian 

tugas dan fortofolio, sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem 

pembelajaran di SD Negeri Sidorejo lor 02 Salatiga. 

 

 


