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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses membangun peradaban bangsa, dan 

pendidikan harus berarah pada konsep perubahan, penumbuhkembangan anak-

anak bangsa menjadi pribadi yang lebih baik (Didi & Deni, 2012:1). Usaha yang 

dilakukan untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah 

melainkan bisa dilakukan dimana saja dan kapanpun. Pendidikan merupakan 

sarana pemerintah dan bangsa dalam membentuk generasi pemimpin yang 

berkualitas dan mulia (Ari Dwi, 2014:1). Oleh sebab itu, pemerintah sangat 

memperhatikan kualitas mutu pendidikan. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas menyatakan bahwa Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaan agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, bangsa, dan Negara. Menurut 

(Majid, 2014:2), pendidikan dasar adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan 

nasional. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya sembilan tahun 

diselenggarakan, selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah 

lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Anak dipandang 

sebagai salah satu sumber untuk menentukan apa yang akan dijadikan bahan 

pelajaran agar kemampuan dasar anak dapat dikembangkan seoptimal mungkin. 

Salah satu cara untuk menanamkan kemampuan dasar yang kuat bagi anak adalah 

dengan merancang kurikulum dan pembelajaran tematik. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid (Majid, 2014: 80). Sukmadinata (2004:197) 

lebih memandang pembelajaran tematik sebagai suatu model pembelajaran 

dengan fokus pada bahan ajaran. Bahan ajaran disusun secara terpadu dan 

dirumuskan dalam bentuk tema-tema pembelajaran. Menurut Sukandi dkk 

(2001:3), pembelajaran tematik pada dasarnya dimaksudkan sebagai kegiatan 

pembelajaran dengan memadukan materi dari beberapa mata pelajaran dalam 

suatu tema. Pendekatan pembelajaran ini digunakan untuk seluruh kelas pada 

sekolah dasar.   

Tujuan diterapkan pembelajaran tematik di antaranya adalah supaya 

peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik. Bermakna dalam arti bahwa 

dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan dapat memahami konsep-konsep 

yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang 

menghubungkan antar konsep dalam intra maupun antar mata pelajaran (Majid, 

2014:85). Namun berdasarkan tujuan yang diharapkan mengenai pembelajaran 

terpadu, pembelajaran tematik memiliki keterbatasan terutama dalam 

pelaksanaannya, yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan evaluasai yang lebih 

banyak menuntut guru untuk evaluasi proses dan tidak hanya evaluasi dampak 

pembelajaran langsung saja (Majid, 2014:93). Oleh karena itu, dalam mengatasi 

persoalan dalam perencanaan maka seorang guru harus bisa memilih metode atau 

model yang cocok dalam kegiatan pembelajaran.  
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Keterbatasan pelaksanaan pembelajaran tematik juga ditemukan di 

lapangan yaitu di SDN 1 Lelateng Negara Bali yang terletak di Kecamatan Negara 

Kabupaten Jembrana Bali. Sekolah tersebut memiliki banyak siswa, baik yang 

beragama muslim maupun non-muslim. Hal ini dikarenakan letak SDN 1 Lelateng 

ini tepat berada di perbatasan antara kampung Loloan (Melayu) yang mayoritas 

bergama muslim dengan kampung Lelateng yang mayoritas Hindu. SDN 1 

Lelateng ini memiliki kebiasaan yang sangat baik dalam menanamkan solidaritas 

dan saling menghormati perbedaan. Setiap hari dilakukan berdoa di dalam kelas 

secara bergantian sesuai dengan kepercayaan yang dianut siswa. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SDN 1 Lelateng pada 

tanggal 1 & 7 april 2017 pelaksanaan pembelajaran tematik masih baru diterapkan 

di sekolah tersebut, sehingga masih banyaknya kendala yang terjadi di dalam 

proses pembelajaran. Permasalahan yang paling sering terjadi di sekolah tersebut 

yaitu hasil belajar siswa yang masih di bawah rata-rata, terutama pada materi 

pembelajaran matematika dan PPKn. Ketika proses pembelajaran berlangsung, 

siswa kurang mengerti tentang pembelajaran yang disampaikan oleh guru, 

sedangkan guru memiliki kesulitan menjelaskan subtema yang akan disampaikan, 

hal ini terlihat ketika evaluasi siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakanya 

terutama pada tema 2 subtema 3. Nilai dari 31 siswa sebagai berikut : (1) 70-100 

ada 18 siswa dengan persentase 58%. (2) 51-69 ada 7 siswa dengan persentase 

22,5%. (3) 0-50 ada 6 siswa persentase 19%. Melihat dari nilai hasil belajar siswa 

di SDN 1 Lelateng Negara Bali dari 31 siswa di kelas IV sekitar 58% siswa yang 

mendapatkan nilai sesuai KKM yaitu 70 yang sudah ditetapkan oleh sekolah, 

sedangkan 42% siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Melihat kondisi 
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tersebut peneliti merasa pembelajaran di kelas IV kurang berhasil. Rata-rata siswa 

yang lulus dalam pembelajaran tersebut sekitar 60% atau bisa dikatakan hampir 

separuh jumlah siswa yang ada di kelas IV. Nilai KKM yang ditetapkan untuk 

pembelajaran tersebut yaitu 70. Melihat kondisi tersebut peneliti merasa 

pembelajaran di kelas IV kurang berhasil. 

Permasalahan lain yang terdapat di sekolah ini, yaitu siswa sering 

melakukan hal-hal yang menyulitkan siswa itu sendiri dalam memahami materi di 

dalam kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung; siswa mengalihkan 

perhatiannya dari guru yang sedang menjelaskan materi; siswa masih suka 

berbicara sendiri dengan temannya dan melakukan hal-hal lain yang kurang baik 

dilakukan saat pembelajaran. Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya 

karakteristik siswa kelas IV SD tersebut dalam masa peralihan dari siswa kelas 

rendah ke siswa kelas tinggi. Selain itu, siswa masih terbawa karakteristik kelas 

rendahnya yaitu bermain. Bagi anak usia ini bermain adalah sesuai yang 

dibutuhkan dan dianggap serius. Bahkan anak tidak dapat membedakan secara 

jelas perbedaan bermain dengan bekerja (Sumantri & Nana, 2006:8). Selain itu, 

siswa menjadi kurang antusias dalam memperhatikan penyampaian materi karena 

pembelajaran kurang menarik dan media pembelajaran yang digunakan kurang.  

Maraknya permainan kartu bergambar seperti remi, yugi-oh, dan lain-lain di 

ruang lingkup lingkungan bermain anak, baik di sekolah maupun di lingkungan 

rumah, khususnya di lingkungan Kelurahan Lelateng Negara Bali tersebut 

disinyalir mengimbas pada masalah proses pembelajaran dan  hasil belajar seperti 

yang dijelaskan di atas. Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran 

yang sangat dekat dengan anak dapat membuat pembelajaran menjadi 



5 

 

 

 

 

 

 

 

menyenangkan dan membuat anak termotivasi untuk belajar karena dapat belajar 

sambil bermain. Penggunaan model pembelajaran yang tepat akan turut 

menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pembelajaran perlu dilakukan 

dengan sedikit ceramah dan model-model yang berpusat pada guru, serta lebih 

menekankan pada interaksi peserta didik. Penggunaan model yang menarik akan 

sangat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 Salah satu model pembelajaran yang saat ini sedang marak digunakan 

dalam pembelajaran adalah model pembelajaran picture and picture. Model 

pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja 

sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Media dalam model pembelajaran ini menggunakan gambar. Gambar yang 

dipakai sesuai dengan materi yang akan disampaikan yang dikemas dengan 

kekreatifitasan guru yang menggunakan model pembelajaran ini. Model  picture 

and picture adalah model belajar yang menggunakan gambar dipasangkan atau 

diurutkan menjadi urutan logis (Hamdani, 2011:89). Sedangkan menurut Reni 

Oktavianan (2012:23), model picture and picture adalah suatu model 

pembelajaran yang menggunakan media gambar, media gambar merupakan media 

yang mudah ditangkap oleh peserta didik, dimana media ini akan memberikan 

pada otak tentang suatu benda atau kejadian secara jelas. 

Berbagai macam model pembelajaran yang ada tentunya memiliki kelebihan 

dan kekurangan, di dalam model picture and picture juga terdapat beberapa 

kekurangan seperti yang diungkapkan oleh Istarani (2011:8). Kekurangan dari 

model picture and picture adalah: 1) Sulit menemukan gambar-gambar yang 
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bagus dan berkulitas serta sesuai dengan materi pelajaran, 2) Sulit menemukan 

gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi siswa yang 

dimiliki, 3) Baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar 

sebagai bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran, dan 4) Tidak 

tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar 

yang diingnkan. 

Sesuai dengan  masalah di atas, maka perlu dilakukan inovasi baru, yaitu 

kombinasi model pembelajaran dengan media pembelajaran, yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran picture and picture yang dikombinasikan 

dengan menggunakan media kotak misteri. Media kotak misteri merupakan media 

yang didesain menarik dan dibuat untuk menumbuhkan rasa penasaran siswa 

terhadap media tersebut, dimana nantinya gambar-gambar yang ditawarkan dari 

model picture and picture tersebut diletakkan di dalam kotak misteri. Gambar-

gambar yang diletakkan di dalam kotak misteri merupakan gambar-gambar sesuai 

dengan kebutuhan materi. Di bagian sisi-sisinya terdapat sesuatu yang juga 

berkaitan dengan materi. Dengan rasa penasaran tersebut, diharapkan dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. Pada saat pembelajaran, siswa akan 

memfokuskan diri pada pembelajaran dan dapat memahami materi pembelajaran 

yang disampaikan. Dengan dikombinasikannya model picture and picture dengan 

media kotak misteri, guru tidak perlu memikirkan dana yang khusus, karena 

media kotak misteri tidak menghabiskan biaya yang besar. 

 Kombinasi antara model dan media pembelajaran ini diterapkan di kelas IV 

Tema Berbagai Pekerjaan Subtema jenis-jenis pekerjaan Pembelajaran 2 yang di 

dalamnya mencakup perpaduan antara mata pelajaran Matematika, SBdP, dan 
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PPKn. Pembelajaran tersebut menjelaskan materi tentang: luas dan keliling dari 

persegi, persegi panjang, dan segitiga; hubungan simbol dengan makna sila-sila 

Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari; dan materi gambar 

dan bentuk tiga dimensi. Perpaduan dari tiga mata pelajaran tersebut dinilai sangat 

cocok jika diterapkan menggunakan model pembelajaran picture and picture dan 

media kotak misteri. 

Peneliti menemukan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Wijayanti pada tahun 2013, yang berjudul “Metode Pembelajaran Picture and 

Picture untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia SD kelas III di 

Kabupaten Kediri”. Hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa 

penggunaan model picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar dan 

meningkatkan hasrat belajar siswa terhadap proses pembelajaran.  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

yaitu penelitian menggunakan model pembelajaran picture and picture. Tetapi ada 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa, peneliti mengkolaborasi antara model pembelajaran picture 

and picture dengan media kotak misteri. Selain itu, hasil belajar yang ditingkatkan 

menggunakan sistem kurikulum 2013 (tematik), sedangkan penelitian yang 

dilakukan Wijayanti masih menggunakan sistem kurikulum KTSP.  

Berdasarkan pada fakta yang terjadi di atas, maka peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian dan mengambil judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Picture and Picture dan Media Kotak Misteri untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Pada Tema Berbagai Pekerjaan Kelas IV  SDN 1 Lelateng Negara Bali”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan model picture and picture dan media kotak misteri 

dalam meningkatkan hasil belajar pada tema berbagai pekerjaan kelas IV  

SDN 1 Lelateng Negara Bali? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menerapkan model picture and picture 

dan media kotak misteri pada tema berbagai pekerjaan kelas IV  SDN 1 

Lelateng Negara Bali? 

C.  Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan model picture and picture dan media 

kotak misteri pada tema berbagai pekerjaan kelas IV  SDN 1 Lelateng Negara 

Bali. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar setelah menerapkan model 

picture and picture dan media kotak misteri pada tema berbagai pekerjaan 

kelas IV  SDN 1 Lelateng Negara Bali. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Situasi di lapangan dalam kegiatan pembelajaran belum efektif karena 

kurangnya antusias dan partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

keadaan kelas hanya berjalan kondusif di awal pembelajaran setelah itu siswa 
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cenderung ramai sendiri dengan temannya. Selain itu dalam kelas kurang 

diadakan  diskusi kelompok sehingga menunjukkan kurang adanya kerja sama 

antar siswa. Berdasarkan analisis masalah, peneliti menyimpulkan bahwa proses 

pembelajaran yang dilakukan siswa belum optimal dan kondusif serta interaksi 

antar guru maupun siswa belum terjadi timbal balik.  

Oleh karena itu, dalam Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan 

peneliti terhadap siswa kelas IV SDN 1 Lelateng Negara Bali, hipotesisnya 

dinyatakan bahwa perpaduan antara model pembelajaran picture and picture 

dan media kotak misteri dapat meningkatkan hasil belajar pada tema berbagai 

pekerjaan Kelas IV. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan pengalaman yang sangat berharga, dalam rangka 

mengembangkan pengetahuan terhadap penggunaan metode pembelajaran 

yang bervariasi dan sebagai bekal untuk terjun ke dunia pendidikan. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, 

juga dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah guru dalam 

pengajaran, serta sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model 

pembelajaran yang efektif untuk membantu siswa.   

3. Bagi Siswa 
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Penerapan model pembelajaran picture and picture dan media kotak misteri 

diharapkan dapat mengatasi kesulitan siswa untuk memahami materi yang 

disampaikan guru. 

4. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif desain pembelajaran yang 

baru, sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan  dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

peningkatan mutu pendidikan. 

F. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran tematik  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid. 

2. Model pembelajaran picture and picture 

Model pembelajaran ini merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif, 

dimana gambar merupakan aktor utama dalam model ini. Sesuai dengan 

namanya, yaitu picture dalam bahasa Indonesia yang berati gambar, sistem dari 

model ini  mengurutkan gambar atau memasangakan satu gambar dengan 

gambar lain secara logis.  

3. Media kotak misteri 

Media kotak misteri ini merupakan media yang dirancang untuk menumbuhkan 

rasa ingin tahu siswa terhadap materi pembelajaran, media ini dibuat 

menggunakan kertas karton yang ditutupi dengan kertas berwarna hitam, media 

ini berbentuk kubus. Media ini Di dalamnya berisikan gambar-gambar yang 
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menyangkut tentang materi yang diajarkan, sedangkan di bagian luarnya 

terdapat gambar yang berkaitan dengan pokok bahasan, karena media ini 

diberikan sesuai dengan kondisi anak kelas IV yang masih senang belajar 

sambil bermain. Namun, media ini tidak meninggalkan kesan tematiknya 

karena kotak misteri ini dirancang sesuai dengan kebutuhan materi kelas IV 

tema berbagai pekerjaan.  

4. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan suatu hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran yang dapat berupa suatu pengetahuan maupun 

keterampilan. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran meliputi tiga ranah 

yaitu ranah kognitif yang menekankan pemahaman pengetahuan siswa, ranah 

afektif yang menekankan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan 

aspek psikomotorik yang menekankan pada hasil belajar keterampilan siswa.  


