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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan merupakan sarana untuk 

meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Menurut Mahfudz 

(2012:3) pendidikan membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya, 

yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya 

ke arah yang positif, baik bagi dirinya maupun lingkungan. Sudah menjadi 

suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara di pengaruhi oleh 

faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat 

diukur apakah bangsa itu maju atau mundur, karena seperti yang kita ketahui 

bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang 

berkualitas baik dari segi spritual, intelegensi dan skill. Pendidikan merupakan 

proses mencetak generasi penerus bangsa. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, 

pendidik harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan sama halnya dengan 

kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oleh karena itu tentunya peningkatan mutu 

pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa.  

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (dalam Sanjaya 2006:2) menyatakan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-bagi-kehidupan/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/
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kepribadian, kecerdasan, akhlak  mulia, serta keterampilan yang di perlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

Kondisi kemampuan akademik peserta didik yang heterogen atau 

berbeda-beda di setiap kelasnya, menyebabkan kendala bagi guru kelas dalam 

pemberian materi, pengelolaan kelas serta penerapan metode dengan harapan 

agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kendala 

tersebut, diperlukan model pembelajaran yang cocok untuk memadukan 

pengajaran kepada peserta didik baik itu dalam pemberian materi, pemahaman 

peserta didik dan pengelolaan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Guru kelas diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga peran peserta didik dalam pembelajaran akan lebih 

dominan dibandingkan guru kelas. Pemilihan model pembelajaran yang 

cocok, sangat menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dalam 

memahami pelajaran, dan keaktifan peserta didik yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, diperlukan 

pembelajaran yang optimal untuk mencapai kualitas pengajaran yang lebih 

baik. Setiap mata pelajaran, harus diorganisasikan dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang tepat yang nantinya dapat diterapkan kepada 

peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat pula. 

Terutama pada pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam).  

Menurut Hendro Darmojo (dalam Samatoa, 2011:2) adalah 

pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala 

isinya. IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) berhubungan dengan cara mencari tahu 
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tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran IPA sangat 

berhubungan sekali dengan kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan manusia 

berada di alam, dan pelajaran IPA mempelajari tentang alam. 

Temuan di lapangan, pelajaran IPA di ikuti oleh peserta didik dengan 

kurang antusias. Bahkan banyak peserta didik yang pasif dan bermalas-

malasan selama mengikuti pelajaran. Banyak peserta didik yang merasa jenuh 

dengan proses pembelajarannya. Hal ini dikarenakan model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru kelas kurang mengaktifkan peserta didik sehingga 

berdampak pada nilai hasil belajar peserta didik. Banyak peserta didik yang 

tidak memperhatikan penjelasan guru dan bermain sendiri selama 

pembelajaran berlangsung, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang 

dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada 

tanggal 16 Juli 2012, hasil ulangan harian mata pelajaran IPA kelas IV SDN 

Wringinrejo I Gambiran Banyuwangi tahun ajaran 2011/2012 pada materi 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, 16 dari 29 peserta 

didik memperoleh nilai di bawah nilai ketuntasan dengan nilai KKM sebesar 

70,00. Artinya hanya 45% dari jumlah peserta didik yang mendapatkan 
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ketuntasan belajar. Padahal kondisi idealnya adalah 75% dari jumlah peserta 

didik harus tuntas belajar dengan KKM yang telah ditentukan yaitu 70,00.  

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari guru kelas, kondisi seperti 

ini diakibatkan oleh: 1) kemampuan peserta didik yang berbeda-beda di setiap 

kelas, sehingga membuat kendala bagi guru kelas dalam pemberian materi dan 

pengelolaan kelas, 2) motivasi peserta didik yang kurang ketika diminta 

mengerjakan tugas kelompok yang hanya ingin mendapatkan nilai tanpa ada 

usaha dari diri peserta didik, 3) metode yang digunakan guru kurang bervariasi 

dan tidak dapat meningkatkan motivasi peserta didik selama proses 

pembelajaran, 4) selama proses pembelajaran, guru kelas sudah menggunakan 

LKS bergambar selama proses pembelajaran namun kurang optimal 

dikarenakan guru kelas tidak menggunakan variasi media lain yang lebih 

menarik motivasi dan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran, 5) 

Kebanyakan peserta didik ngobrol sendiri dengan temannya tanpa 

memperhatikan penjelasan guru kelas. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu alternatif 

model pembelajaran yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Model 

yang akan digunakan haruslah dapat menyelesaikan masalah yang 

berhubungan dengan keanekaragaman kondisi peserta didik di kelas, serta 

dapat meningkatkan motivasi dan perhatian peserta didik selama proses 

pembelajaran. Dengan adanya gambaran masalah tersebut, maka model 

pembelajaran yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

metode pembelajaran kooperatif model Exchange Couple Model. Model 

pembelajaran kelompok ini memperhatikan perbedaan setiap individu peserta 
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didik dalam pembentukan kelompoknya dan merupakan bagian proses 

pembelajaran yang menekankan pada student centered. Dan model 

pembelajaran ini belum pernah diterapkan oleh guru kelas di kelas IV SDN 

Wringinrejo I.  

Exchange Couple Model ini merupakan pembelajaran kerjasama bagi 

kelompok yang mempunyai kemampuan campuran yang melibatkan 

kemampuan tim dan tanggung jawab kelompok bagi pembelajaran masing-

masing peserta didik. Pembelajaran kooperatif mempunyai banyak 

keuntungan, seperti yang dikatakan oleh Sanjaya (2006:247) antara lain : 1) 

dalam pembelajaran kooperatif, peserta didik dapat berfikir sendiri untuk 

menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar dari peserta didik lain, 

2) dapat membantu peserta didik untuk peduli terhadap orang lain dan lebih 

bertanggung jawab untuk belajar, 3) dapat menumbuhkan prestasi akademik, 

kemampuan sosial peserta didik serta menumbuhkan hubungan interpersonal 

yang positif dengan yang lain. Menurut Joyce (dalam Dimyati 2009: 166) 

tujuan pengajaran kelompok adalah memberikan kesempatan setiap peserta 

didik untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara 

rasional, mengembangkan sikap sosial dan semangat bergotong royong dalam 

kehidupan, mendinamiskan kegiatan kelompok dalam belajar sehingga tiap 

anggota merasa diri sebagai bagian kelompok yang bertanggung jawab, dan 

mengembangkan kemampuan kepemimpinan pada tiap anggota kelompok 

dalam pemecahan masalah kelompok.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menggunakan Exchange Couple Model yang berjudul 
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“Penerapan pembelajaran kooperatif Exchange Couple Model Dengan Media 

Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta didik Kelas IV SDN 

Wringinrejo I Gambiran Banyuwangi”. 

 

B. Identifikasi/Fokus Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa inti 

permasalahan yang akan diteliti tentang pembelajaran IPA pada materi 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya terdapat beberapa 

hambatan yang diakibatkan oleh: 

1. Kemampuan peserta didik yang berbeda-beda disetiap kelas, sehingga 

membuat kendala bagi guru dalam pemberian materi dan pengelolaan 

kelas. 

2. Motivasi peserta didik yang kurang ketika diminta mengerjakan tugas 

kelompok yang hanya ingin mendapatkan nilai tanpa ada usaha dari diri 

peserta didik. 

3. Metode yang digunakan guru kelas kurang bervariasi dan tidak dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik selama proses pembelajaran. 

4. Penggunaan LKS oleh guru tanpa adanya variasi media lain yang lebih 

menarik motivasi dan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran. 

5. Kebanyakan peserta didik berbicara sendiri dengan temannya tanpa 

memperhatikan penjelasan guru. 

 Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Exchange Couple 

Model akan membuat perbedaan disetiap peserta didik dijadikan dalam 

beberapa kelompok belajar, sehingga akan dapat membuat peserta didik saling 
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membantu dalam kelompok dan meratakan ilmu/informasi yang peserta didik 

dapat kepada peserta didik lain. Oleh karena itu, penerapan Exchange Couple 

Model dengan menggunakan media gambar akan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Sehingga semua peserta didik dapat memperoleh nilai 

sesuai KKM atau bahkan melebihi KKM yang telah ditentukan dari sekolah. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan, maka di 

rumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif Exchange Couple Model 

dengan media gambar pada mata pelajaran IPA peserta didik kelas IV SDN 

Wringinrejo I Gambiran Banyuwangi? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif Exchange Couple Model dengan media gambar 

pada mata pelajaran IPA peserta didik kelas IV SDN Wringinrejo I 

Gambiran Banyuwangi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Untuk menjelaskan penerapan pembelajaran kooperatif Exchange Couple 

Model dengan media gambar pada mata pelajaran IPA peserta didik kelas 

IV SDN Wringinrejo I Gambiran Banyuwangi. 

b) Untuk menemukan peningkatan hasil belajar peserta didik dengan 
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menggunakan pembelajaran kooperatif Exchange Couple Model dengan 

media gambar pada mata pelajaran IPA peserta didik kelas IV SDN 

Wringinrejo I Gambiran Banyuwangi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

 Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk dunia 

pendidikan. Dapat juga dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

pembelajaran di sekolah-sekolah dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik, serta memperkaya khazanah keilmuan pendidik terutama dalam 

PGSD. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta didik 

1) Dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang 

pembelajaran IPA pada materi menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya. 

2) Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bekerja 

sama. 

3) Membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam 

memahami materi pelajaran dengan proses kerja sama antar 

peserta didik. 
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b. Bagi guru kelas 

1) Membantu guru kelas dalam pemilihan model pembelajaran 

yang sesuai dengan kondisi peserta didik agar lebih menarik 

minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. 

2) Menciptakan suasana kelas yang menghargai (menghormati) 

nilai-nilai ilmiah sehingga termotivasi untuk perbaikan dalam 

proses pembelajaran serta meningkatkan kemampuan guru 

kelas itu sendiri. 

3) Dapat meningkatkan kreatifitas guru kelas dalam menangani 

proses belajar mengajar di kelas. 

c. Bagi sekolah 

 Dapat menjadikan pembelajaran Exchange Couple Model sebagai 

alternatif dalam pengembangan strategi pengajaran yang berguna 

untuk meningkankatn hasil belajar peserta didik. 

d. Bagi peneliti 

 Untuk menambah pengalaman sebelum peneliti benar-benar terjun 

sebagai guru, dan sebagai sarana untuk mempraktikan teori-teori 

tentang metode, model, teknik, media dan sumber belajar yang 

diperoleh selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang di sekolah. 

 

F. Penegasan Istilah 

1. Metode pembelajaran kooperatif 

Menurut Sanjaya (2006:239) menjelaskan bahwa : 

 Metode pembelajaran kooperatif (kelompok) adalah rangkaian 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-
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kelompok tertentu untuk mencapat tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. Ada empat unsur penting dalam pembelajaran kooperatif, 

yaitu: 1) adanya peserta dalam kelompok, 2) adanya aturan kelompok, 

3) adanya upaya belajar setiap kelompok, 4) adanya tujuan yang harus 

dicapai. 

 

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar dalam kelompok-

kelompok yang dilakukan oleh peserta didik dan terdapat beberapa unsur 

untuk membangun pembelajaran kelompok. 

2. Exchange Couple Model 

Exchange Couple Model adalah salah satu bentuk model pembelajaran 

kooperatif dimana para peserta didik dibagi dalam tim belajar yang terdiri 

atas 2 orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan 

latar belakang etniknya. Menurut Mahfudz (2012:45) penerapan dari 

Exchange Couple Model bertujuan agar peserta didik dapat berkomunikasi 

dengan peserta didik lainnya. Selain itu peserta didik dapat belajar 

bagaimana mengerjakan soal secara kelompok. 

3. Pembelajaran IPA 

Wahyana (dalam Trianto, 2010:136) mengatakan bahwa IPA adalah suatu 

kumpulan pengetahuan tersusun secara sistemik, dan dalam penggunaanya 

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak 

hanya ditandai oleh kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan 

sikap ilmiah. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada 
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pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.  

4. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada peserta didik setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2008:3). Dari pernyataan 

tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar adalah berubahnya tingkah 

laku oleh seseorang setelah orang tersebut mengalami proses belajar. 


