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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan diartikan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat 

manusia serta dituntut untuk menghasilkan kualitas manusia yang lebih tinggi 

guna menjamin pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan. Peningkatan 

kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas, 

kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Pembaharuan 

kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

tanpa mengesampingkan nilai-nilai luhur sopan santun dan etika serta 

didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, karena pendidikan 

yang dilaksanakan sedini mungkin dan berlangsung seumur hidup menjadi 

tanggung jawab keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah. 

Pendidikan juga diartikan suatu proses pembelajaran yang didapat oleh 

setiap manusia (peserta didik) untuk dapat membuat manusia (peserta didik) 

mengerti, paham dan lebih dewasa serta mampu membuat manusia (peserta 

didik) lebih kritis dalam berpikir. Pendidikan bisa diperoleh baik secara formal 

dan non formal. Pendidikan Formal diperoleh dengan mengikuti program-

program yang sudah dirancang secara terstruktur oleh suatu intitusi, 

departemen atau kementrian suatu negara. Pendidikan non formal adalah 

pengetahuan yang didapat manusia (peserta didik) dalam kehidupan sehari-
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hari (berbagai pengalaman) baik yang dia rasakan sendiri atau yang dipelajari 

dari orang lain (mengamati dan mengikuti) (dalam Raflen A.Gerungan: 2009) 

http://raflengerungan.wordpress.com 

Dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak tenaga pendidik 

saat ini cenderung pada pencapaian target materi kurikulum, walaupun tidak 

semua tenaga pendidik yang melakukan hal demikian. Pencapaian target 

materi kurikulum lebih mementingkan pada penghafalan konsep bukan pada 

pemahaman, hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran dikelas yang 

selalu didominasi oleh guru. Dalam pencapaian materi biasanya guru 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dimana siswa hanya duduk, 

mencatat, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan sedikit peluang 

bagi siswa untuk bertanya. Dengan demikian suasana proses pembelajaran 

menjadi tidak kondusif sehingga siswa menjadi pasif. 

Di era sekarang peran seorang guru tidak boleh dominan dalam proses 

belajar mengajar, guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga peran siswa dalam pembelajaran akan lebih dominan 

dibandingkan guru. Untuk itu guru harus lebih kreatif dalam mengajar. Proses 

pembelajaran merupakan kunci sukses untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang efektif dan efesien, diharapkan proses pembelajaran akan berjalan 

menyenangkan. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 
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kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran IPA 

memang menekankan pada pemberian pengalaman belajar langsung pada 

siswa dengan tujuan agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA hendaknya dilaksanakan untuk 

aktifitas anak yang memberikan kesempatan pada siswa untuk bersentuhan 

langsung dengan objek yang nyata. Namun ketika belum ada kesempatan 

untuk mengetahui secara nyata, metode pembelajaran picture and picture 

sangat mendukung dalam proses pembelajaran, sehinggaa anak mengetahui 

gambaran apa yang dipelajarinya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru bidang studi 

IPA di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang, beliau menjelaskan bahwa 

strategi yang sering diterapkan dalam pembelajaran IPA lebih menekankan 

pada peran guru (teacher center).  Dimana guru merupakan pusat kegiatan 

belajar di kelas, sehingga peran guru dalam pembelajaran masih merupakan 

sumber utama bagi pelajaran tersebut. Hal ini secara tidak langsung akan 

menyebakan siswa menjadi kurang aktif, sehingga aktivitas siswa dalam 

belajar pun sangat tidak terlihat karena siswa tidak diberi peran selama 

pembelajaran berlangsung. Pada saat kegiatan pembelajaran bersifat pasif 

mengakibatkan siswa mengikuti pelajaran tanpa rasa ingin keingintahuan, 

tanpa mengajukan pertanyaan dan tanpa minat terhadap hasilnya dan 
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akibatnya dapat berpengaruh terhadap hasil belajar akan berpengaruh pada 

pemahaman yang diperoleh siswa itu sendiri. 

Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran berbagai upaya di 

lakukan yaitu dengan peningkatan hasil belajar. Dalam hal belajar siswa akan 

berhasil kalau dalam dirinya sendiri ada kemauan untuk belajar dan keinginan 

atau dorongan untuk belajar, karena dengan peningkatan hasil belajar maka 

siswa akan bergerak, terarahkan sikap dan perilaku siswa dan perilaku dalam 

belajar.  

Untuk itu perlu dicari pemecahan masalah dalam menentukan cara 

pembelajaran yang tepat yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang menarik, dengan tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi didalam 

kelas. Dimaksudkan untuk memperoleh cara pembelajaran yang tepat bagi 

seluruh siswa. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menerapkan metode 

pembelajaran picture and picture yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertatik untuk 

menerapkan metode pembelajaran picture and picture dalam pembelajaran 

IPA khususnya materi Gerak Benda dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Belajar IPA Melalui Penggunaan Metode Pembelajaran 

Picture and Picture Pada Siswa Kelas III-A SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan metode pembelajaran picture and picture dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas III-A SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA melalui penggunaan metode 

pembelajaran picture and picture pada siswa kelas III-A SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti ini adalah 

peningkatan hasil belajar IPA melalui penggunaan metode pembelajaran 

picture and picture pada siswa kelas III-A SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang: 

1. Untuk mengetahui apakah metode pembelajaran picture and picture di SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang berjalan dengan baik.   

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA melalui penggunaan 

metode pembelajaran picture and picture pada siswa kelas III-A SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini sangat penulis harapkan bisa bermanfaat bagi 

beberapa pihak antara lain: 

1. Bagi peneliti menambah pengetahuan dan pengamalan tentang metode 

pembelajaran picture and picture dalam peningkatan hasil belajar IPA 

pada siswa kelas III-A SD Muhammadiyah 08 Dau Malang, sehingga 

dapat dijadikan dasar dalam penentuan pengajaran. 

2. Bagi guru mata pelajaran IPA kelas III-A SD Muhammadiyah 08 Dau 

Malang yang menjadi kolaborator penelitian ini memperoleh pengetahuan, 

wawasan, serta pengalamannya dalam mengembangkan dan menerapkan 

metode pembelajaran picture and picture. 

3. Bagi siswa memberi kesempatan untuk belajar menggunakan metode 

pembelajaran picture and picture supaya tercipta keaktifan, daya fikir yang 

tinggi, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Bagi sekolah memberi informasi dan masukan dalam penggunaan metode 

pembelajaran picture and picture pada pembelajaran IPA serta 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

5. Bagi peneliti lain, sebagai masukan dalam rangka melakukan penelitian 

yang sejenis. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap judul penelitian ini, maka 

perlu disampaikan beberapa definisi sebagai berikut: 

1. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia memperoleh pengalaman belajarnya (dalam Sudjana 2008:22). 

2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

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.  

3. Metode pembelajaran picture and picture adalah suatu metode belajar 

yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi 

urutan logis.  

4. Power point adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang 

dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka, 

Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, access dan beberapa 

program lainnya. 

5. Benda asli adalah  segala yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau 

memperjelas pesan pembelajaran. 


