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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Pendidikan  berlangsung pada tiga tempat yakni pendidikan di lingkungan 

keluarga (informal), pendidikan di lingkungan masyarakat (non formal) dan 

pendidikan di lingkungan sekolah (formal). Hal ini dipertegas dalam undang-

undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan 

terdiri atas pendidikan formal, non formal yang dapat saling melengkapi dan 

memperkaya. 

Pendidikan nonformal membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki 

latar belakang jenjang yang beragam dan tidak mampu manampuh pendidikan 

formal untuk meningkatkan kompetensi (keterampilan) dalam satu kelas 

pembelajaran. Hal ini mengakibatkan tingkat haterogen peserta didik pada 

pendidikan nonformal sangat tinggi. 

Pendidikan dan manusia memang tidak dapat dipisahkan dalam menjalanin 

kehidupan,baik keluarga,masyarakat maupun bangsa dan Negara, karena pendidikan 

memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya 

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam membentuk baik buruknya pribadi 

manusia. Hampir semua orang dikenai pendidikan sangat berperan melaksanakan 

pendidikan (Abbas, 2017). 

Pendidikan memegang peran penting dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa, oleh karena itu pendidikan menuntut orang-orang yang terlibat di 

dalamnya untuk bekerja sama secara maksimal, penuh rasa tanggung jawab dan 

loyalitas yang tinggi dalam meningkatan mutu pendidikan.Melalui pendidikan 

inilah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang tangguh, mandiri dan berkarakter 

dan budaya saing. Selain itu pendidikan juga di pandang sebagai salah satu aspek 

yang memiliki peranan pokok dalam mempersiapkansekaligus membentuk 

generasi muda di masa yang akan datang. 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

individu, membentuk kepribadian individu yang cakap dan kreatif, serta bertaqwa 
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kepada tuhan yang maha esa. hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No.20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab 1  pasal 1 (ayat 1) yang 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan 

susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Peningkatan pendidikan dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan 

kualitas proses kegiatan belajar dan hasil belajar, maka dari itu kegiatan proses 

pembelajaran hendaknya berpusat pada peserta didik, mengembangkan 

kreativitas, kontektual, menantang dan menyenangka, menyediakan pengalaman 

belajar yang beragam, dan belajar malalui berbuat.mengenai hal ini guru berarti 

sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan dilapangan diharapkan dapat 

berperan sebagi fasilitator yang akan memfasilitasi peserta didik dalam belajar, 

dan peserta didiksendarilah yang harus aktif belajar dari berbagai sumber belajar. 

Analisis karakteristik awal siswa merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang: tuntutan, bakat, minat, 

kebutuhan, dan kepentingan siswa, berkaitan dengan suatu program pembelajaran 

tertentu. tahapan ini dipandang begitu perlu mengingat banyak pertimbangan 

sosial budaya ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan 

program pendidikan/pembelajaran tertentu yang akan diikuti siswa. 

Peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik peserta didik sekolah dasar 

merupakan semua watak yang nyata dan timbul dalam suatu tindakan peserta 

didik dalam kehidupannya setiap saat. Sehinggan dengan demikian watak dan 

perbuatan manusia tidak lepas dari kodrat dan sifat serta bentunya yang berdeda-

beda, maka tidak heran jika bentuk dan karakter peserta didik juga berbeda-beda. 

Hasil Belajar siswa SD N Wonorejo 2 Tema 6 cita-citaku subtema 1  aku 

dan cita-citaku  pembelajaran 3 memiliki hasil belajar yang rendah karena guru 

berpusat buku dan belum menggunakan model mengakibatkan hasil belajar siswa 

kelas IV Sangat Rendah tema 6 cita-citaku. 

Hasil Observasi guru pada hari kamis 28 September 2019 hasil wawancara 

guru kelas IV A Novi Andayani,S.Pd. pembelajaran tema 6 kurikulum baru 
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menggunakan K-13 Proses pembelajaran berpedoman buku sangat kendala 

menggunakan media, guru akan menyangkut tema 6 cita-citaku pembelajaran IPS 

dan Bahasa Indonesia belum mengetahui metode Picture and Picture disini guru 

yang akatif dari siswanya. 

Hasil observasi siswa pada hari kamis 28 September 2019 siswa sangat 

senang melakukan pembelajaran di kelas tanpa ada kesulitan pembelajaran tema 6 

yaitu cita-citaku memuat IPS dan Bahasa Indonesia pembelajaran belum 

memahami siswa akan bertanya menanyakan yang guru sampaikan. Saat 

pembelajaran belum menggunakan media, guru sering mengaitkan materi dengan 

menggunakan benda nyata siswa lebih mengetahui yang akan dijelaskan oleh 

guru. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menjadi terhambat, terutama 

pada pembelajaran melalui wawancara dengan  guru kelas IV A di SD N 

Wonorejo 2 Karanganyar Demak sebagian siswa masih ada yang mengalami 

kesulitan belajar dalam memahami materi yang mengakibatkan waktu 

pembelajaran yang telah direncanakan menjadi terhambat, terutama pada 

pembelajaran tema “Cita-citaku” guru juga menilai bahwa dalam tema “cita-

citaku” materinya kurang untuk dapat dipahami oleh siswa karena beberapa 

materi yang ada pada buku tidak menjelaskansecara rinci. siswa juga mengalami 

kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran karena materi kurang menarik. 

Hasil belajar siswa kelas IV SD N Wonorejo 2 memiliki ranah 

afektif,psikomotorik. ranah afektif pembelajaran yang dilakukan siswa kelas IV A 

sangat baik saat melakukan pembelajaran. ranah psikomotorik hasil belajar siswa 

kelas IV A menurun kurangnya guru dengan model-model pembelajaran yang ada 

mengakibatkan kurangnya keterampilan dan kemampuan tindakan pada siswa. 

SD N Wonorejo 2 merupakan lembaga pendidikan yang formal ada di 

kecamatan Karanganyar. guru, peserta didik kurang memahami pembahasan 

pembelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. Muatan IPS Berkaitan dengan 

karakteristik ruang dan pemanfaatan  sumber daya alam, dan muatan bahasa 

indonesia berkaitan dengan membaca puisi. berdasarkan observasi dan wawancara 

prapenelitian pada Kamis 28 September 2019 diperoleh informasi bahwa hasil 
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nilai pada ulangan harian peserta didik KKM kelas IV A adalah 70 yang nilainya 

berada dibawah KKM yakni 16 peserta didik atau 58,5% Tidak Tuntas dalam 

muatan pembelajaran IPS dan Bahasa Indonesia 12 Peserta didik atau 52,6%  

Tuntas. Guru dalam menyampaikan materi baik, hanya saja guru belum 

sepenuhnya dan menggunakan model pembelajaran saat berlangsung 

mengakibatkan hasil belajar siswa kelas IV rendah.  

Solusi model pembelajaran Picture and Picture yang berbasis kearifan lokal 

siswa dapat mengetahui melalui media roda putar kearifan lokal kota demak 

seperti perayaan grebeg besar dan grebeg syawalan. grebeg besar merupakan 

perayaan yang dilakukan setahun sekali sebagai bentuk penghormatan dan rasa 

syukur terhadap perjuangan leluhur (khususnya  penyebaran agama islam yang 

dilakkan oleh walisogo. sedangkan grebeg syawalan merupakan tradisi “sedekah 

bumi “yang dilakuan tepat pada hari ketujuh setelah hari raya Idul Fitri sebagai 

perwujudan nelayan atas rizki yang telah diperikan oleh tuhan yang maha esa.  

Kelebihan model pembelajaran Picture and Picture yaitu (1) Memudahkan 

siswa untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh guru ketika menyampaikan 

materi pembelajaran (2) Siswa cepet tanggap atas materi yang disampaikan karena 

diiringi dengan gambar-gambar (3)  Siswa dapat membaca satu persatu sesuai 

dengan petunjuk yang ada pada gambar-gambar yang diberikan (4) Siswa lebih 

kosentrasi dan merasa asyik karena tugas yang diberikan oleh guru berkaitan 

dengan permainan mereka sehari-hari, yakni bermain gambar (5) Adanya saling 

kompetensi antar kelompok dalam penyusunan gambar yang telah dipersiapkan 

oleh guru sehingga suasana kelas terasa hidup (6) Siswa lebih kuat mengingat 

konsep-konsep atau bacaan yang ada pada gambar (7) Menarik bagi siswa 

dikarenakan melalui audio visual dalam bentuk gambar-gambar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Affandy (2017) “Penanaman Nilai-nilai 

Kearifan lokal dalam Meningkatkan Perilaku Keberagaman Peserta Didik” bahwa 

Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya yang baik yang ada ada didalam 

masyarakat. Hal ini berarti untuk mengetahui suatu kearifan lokal disuatu wilayah 

tersebut. Sebenarnya nilai kearifan lokal sudah diajarkan secara turun menurun 
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oleh orang tua kita kepada kita selain anak-anaknya, Budaya gotong royong, 

saling menghorati dan tepa slira merupakan contoh kecil dari kearifan lokal. 

Pentingnya kearifan lokal kita bisa memperkalkan siswa mengenai kearifan 

lokal  yang ada di kota Demak sendiri seperti  mengenal budaya, tradisi dan nilai-

nilai kearifan lokal. Sebagai penerus bangsa sebaiknya menjaga dan melestarikan 

kearifan lokal itu sendiri.  

Solusi agar siswa dapat mengetahui kearifan kota demak dengan 

menggunakan media roda putar. media roda putar dimana siswa akan lebih 

mengetahui gambar kearifan lokal yang ada demak dengan media roda putar. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan upaya meningkatkan 

hasil belajar kelas IV subtema aku dan cita-citaku muatan IPS dan Bahasa 

Indonesia, dalam melakukan penelitian maka penelitian menggunakan model 

Picture and Picture adalah suatu model belajar menggunakan gambar dan 

dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. model pemebelajaran ini 

mengandalkan gambar yang menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran 

melalui media roda putar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterampilan guru dalam pembelajaran melalui model Picture 

and Picture berbasis kearifan lokal tema 6 cita-citaku kelas IV SD N 

Wonorejo 2? 

2. Bagaimana aktivitas siswa malalui model Picture and Picture Berbasis 

kearifan lokal belajar siswa melalui berbantuan roda putar tema 6 Cita-

citaku kelas IV SD N Wonorejo 2? 

3. Bagaimana Hasil belajar siswa dalam pembelajaran model Picture and 

Picture berbasis kearifan lokal  tema 6 cita-citaku kelas IV SD N 

Wonorejo 2? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan keterampilan guru dalam pembelajaran melalui model 

Picture and Picture berbasis kearifan lokal tema 6 cita-citaku kelas IV SD 

N Wonorejo 2. 

2. Mendiskripsikan aktivitas siswa malalui model Picture and Picture 

berbasis kearifan lokal belajar siswa melalui berbantuan roda putar tema 6 

cita-citaku kelas IV SD N Wonorejo 2 

3. Mendiskripsikan hasil belajar siswa dalam pembelajaran model Picture 

and Picture berbasis kearifan lokal  tema 6 cita-citaku kelas IV SD N 

Wonorejo 2? 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bersifat teoretis 

dan praktis sebagai berikut: 

1. Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi penelitian 

lebih lanjut mengenai pembelajara menggunakan model pembelajaran Picture and 

Picture  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

 Pembelajaran melalui model Picture and Picture Berbasis kearifan lokal 

diharapkan dapat membantu guru untuk lebih kreatif dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dan memungkinkan guru secara aktif membimbing diskusi 

kelompok kecil perorangan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 

b. Bagi siswa  

Siswa dapat menerima pengalaman belajar menggunakan penerapan model 

Picture and Picture sehingga dapat menumbuhkan minat belajar siswa 

Pembelajaran Tema 6 cita-citaku. 
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c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui kualitas pendidik di sekolah, 

meningkatkan mutu lulusan sekolah, serta dapat mendorong sekolah untuk 

malakukan pembelajaran yang inovatif. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui keefektifan model Picture and 

Picture and Picture pada pembelajaran tema 6 cita-citaku hasil penelitian sudah 

terjun sebagai alternatif model pembelajaran di kelas apabila penelitian sudah 

terjun di dunia pendidikan sebagai guru. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Banyak hal yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sehingga 

penelitian perlu memberikan batasan lingkup dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian tindakan kelas dilakukan di SD N Wonorejo 2, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. 

2. Penelitian ini membahas tentang penggunaan Model Picture and Picture 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada tema 6 muatan bahasa 

Indonesia dan IPS kelas IV SD N Wonorejo 2 Demak. 

3. Subjek penelitian siswa kelas IV semester 2 dengan jumlah siswa laki-laki 

18 dan siswa perempuan 17 yang berfoluskan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dan IPS Tema 6. 
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F. Definisi Operasional 

Agar penelitian ini dapat diperoleh pengertian yang sesuai dan tidak 

menimbulkan pemahaman yang berbeda terhadap materi yang akan dibahas. maka 

perlu adanya definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Hasil belajar 

Hasil belajar memfokuskan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar pada 

muatan IPS dan Bahasa Indonesia dilihat pada diri siswa agar dapat mengetahui 

IPS mengenai kararteristik sumber daya alam sedangkan Bahasa Indonesia 

membaca puisi dengan intonasi yang baik. 

2. Model Picture and Picture. 

Model Picture and Picture adalah salah model kooperatif yang menggunakan 

roda putar untuk mempermudah proses belajar dengan cara dipasangkan atau 

diurutkan menjadi urutan yang logis. Menurut langkah-langkah model Picture and 

Picture menurut shoimin (2014:123-125) yaitu: 

a. Guru menyampaikan yang dicapai. 

b. Guru menyajikan materi sebagai pengantar 

c. Guru memperlihatkan gambar yang berkaitan dengan materi 

d. Guru menunjukan siswa secara bergantianuntuk memasang gambar menjadi 

urutan yang logis. 

e. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar. 

f. Guru menanamkan materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

g. Kesimpulan dan rangkuman 

  


