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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 1 tentang 

sisdiknas disebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat : 

1. Pendidikan agama 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 

3. Bahasa 

4. Ilmu Pengetahuan Alam 

5. Ilmu pengetahuan sosial 

6. Seni dan budaya 

7. Pendidikan jasmani dan olahraga 

8. Keterampilan/kejujuran 

9. Muatan local (Depdiknas, 2003:18) 

 

Dalam undang-undang tampak jelas bahwa Ilmu pengetahuan sosial 

(IPS) adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah 

terutama di jenjang sekolah dasar. Pendidikan IPS diharapkan dapat 

mengembangkan nilai, sikap serta keterampilan sosial siswa untuk dapat 

menjalani kehidupan sosial yang dihadapi sehari-hari. Seperti yang disebutkan 

dalam dokumen Permendiknas dikemukakan bahwa IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan 

isu sosial (Sapriya dkk, 2006:6) 

 

Hamalik (1992:7), menjelaskan tentang pentingnya siswa sekolah 

dasar perlu mempelajari IPS yaitu: 
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1. Didalam masyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari banyak 

masalah-masalah sosial yang luas, kompleks dan sulit yang perlu 

mendapat pemecahan masalah 

2. Melalui pengajaran IPS anak-anak akan melihat peubahan-

perubahan dalam masyarakat yang berlangsung sangat cepat 

dewasa ini, seperti masalah transportasi umu dalam kota, masalah 

konflik antar suku dan sebagainya. 

3. Anak-anak perlu menyadari bahwa mereka hidup dalam keadaan 

yang sangat sulit yang tidak mungkin dapat dengan segera diatasi, 

seperti masalah peledakan penduduk, masalah kemiskinan, 

kelaparan dan kekurangan air, dan sebagainya. 

4. IPS memberikan berbagai informasi, ide-ide dan metode untuk 

menyelidiki yang dapat memberikan kepuasan dan kehidupan 

intelektual yang kreatif dan meletakan dasar toleransi bagi 

kehidupan antar kelompok. 

 

Melihat pemaparan pentingnya pembelajaran IPS bagi siswa sekolah 

dasar, dapat dilihat bahwa melalui pembelajaran IPS, siswa diajarkan untuk 

menjadi warga negara dan anggota masyarakat yang baik, yang dapat 

memahami sepenuhnya berbagai hubungan dalam kehidupan sosial. 

Namun tujuan pembelajaran yang diharapkan ternyata tidak sesuai 

dengan apa yang terjadi dilapangan. Dewasa ini, banyak sekali permasalahan 

yang terdapat di dalam sebuah proses pembelajaran. Lewat sebuah observasi 

mengajar di SDN Cilumber pada pembelajaran IPS materi perkembangan 

teknologi. Namun ternyata banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ketika 

berlangsungnya proses pembelajaran. gejala-gelaja tersebut dapat dilihat 

ketika siswa tidak mampu menjelaskan kembali materi yang disampaikan 

guru, siswa tidak mampu membuat rangkuman tentang isi materi dan siswa 

tidak mampu memberikan contoh dari materi yang sedang di bahas, hal itu 

pun berimbas pada hasil tes evaluasi yang menunjukan lebih dari 60% siswa 

mendapat nilai dibawah kriteria ketuntasan minimum (KKM). Hal itu 

menunjukan bahwa belum tercapainya ketercapaian pengetahuan siswa 

terhadap materi yang disampaikan guru. 
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Masalah-masalah itu muncul bisa jadi karena berbagai faktor. Salah 

satunya faktor guru. Tidak bisa di pungkiri bahwa guru merupakan faktor 

paling penting bagi peningkatan kualitas pendidikan siswa, namun kurangnya 

pemahaman guru tentang pengelolaan kelas lewat model-model pembelajaran 

yang inovatif membuat proses pembelajaran menjadi membosankan, saat 

pembelajaran kadang kala guru hanya menulis, atau mendikte, atau hanya 

memberikan penjelaskan lewat satu interaksi saja, dengan kata lain proses 

belajarnya masih bersumber pada guru atau “teacher centred” sehingga 

terlihat guru menjadi satu-satunya sumber belajar dikelas. Padahal 

pembelajaran akan menarik bila terjadi komunikasi secara dua arah baik dari 

guru ke siswa maupun sebaliknya.  

Saat pembelajaran berlangsung guru hanya menggunakan metode 

ceramah untuk penyampaian materinya, hal itu membuat siswa terlihat bosan 

saat pelajaran berlangsung. Kreatifitas guru dalam mengembangkan dan 

menerapkan model pembelajaran yang inovatif dikelas merupakan faktor 

terciptanya proses pembelajaran yang baik, sehingga bisa mengurangi atau 

bahkan menghilangkan suasana bosan saat pembelajaran. Banyak sekali 

model pembelajaran yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa dalam proses pembelajaran IPS, salah satunya 

pembelajaran secara berkelompok/ Cooperative learning, pembelajaran secara 

berkelompok dapat memudahkan siswa memahami sebuah materi 

pembelajaran. Seperti yang dikemukakan Johnson & Johnson bahwa tujuan 

pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk 

meningkatkan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu 

maupun kelompok (Trianto, 2009: 57).  Pembelajaran ini muncul dari konsep 

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit 

jika mereka saling berdiskusi dengan temannya (Trianto, 2009:56).  
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Ada banyak jenis cooperative learning yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran diantaranya cooperative learning tipe STAD (Student 

Team Achievement Division), tipe ini dikembangkan pertama kali oleh 

Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkins dan 

merupakan model pembelajaran kooperatif paling sederhana (Ibrahim dkk, 

2000 : 6), cooperative learning tipe  TGT (Team Game Tournament) 

cooperative learning tipe TGT mirip dengan model cooperative learning tipe 

STAD, tetapi bedanya hanya pada kuis yang digantikan dengan turnamen 

mingguan, ada juga Model cooperative learning tipe TPS (Think Pairs Share) 

(Trianto 2007 : 49). Tipe model cooperative learning ini memungkinkan 

setiap anggota pasangan siswa untuk berkontemplasi terhadap sebuah 

pertanyaan yang diajukan, dan masih banyak lagi tipe-tipe model cooperative 

learning yang lainnya. 

Namun, dari sekian banyak jenis model cooperative learning  yang 

ada, peneliti memilih model cooperative learning tipe picture to picture 

sebagai solusi yang digunakan dalam upaya menanggulangi masalah yang 

terdapat dalam proses pembelajaran IPS tersebut. Model cooperative learning 

tipe picture to picture ini menggunakan media gambar sebagai sarana utama 

dalam proses belajar mengajarnya. Menurut Istarani (2011:8) Model 

cooperative learning tipe picture to picture memiliki beberapa kelebihan, 

yaitu:   

1. Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran 

guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara 

singkat terlebih dahulu, 

2. Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan 

gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari.  

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/strategi-pembelajaran.html
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3. Dapat meningkat daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa 

disuruh guru untuk menganalisa gambar yang ada.  

4. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru 

menanyakan alasan siswa mengurutkan gambar.   

5. Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat mengamati 

langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. 

Melalui penelitian ini penulis mencoba mengkaji Model cooperative 

learning tipe picture to picture yang dipadukan dalam mata pelajaran IPS 

kelas IV SD. Diharapkan dengan penggunaan model ini dapat membuat 

pembelajaran lebih menarik dan inovatif, sehingga mampu meningkatkan 

kognisi siswa. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka peneliti dalam 

penelitian ini memilih judul:  

Penerapan model cooperative learning tipe picture to picture untuk 

meningkatkan kognisi siswa pada mata pelajaran IPS materi 

perkembangan teknologi produksi komunikasi dan transportasi serta 

pengalaman menggunakannya kelas IV semester II SDN Cilumber. 

 

(Penelitian Tindakan Kelas kelas IV semester II di SDN Cilumber 

Kabupaten Bandung Barat tahun ajar 2013/2014) 

 

B. Rumusan Masalah 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk Model 

cooperative learning tipe picture to picture dan penerapannya dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan kognisi siswa di SDN Cilumber pada siswa 

kelas IV dalam proses pembelajaran IPS. Dengan demikian permasalahan 

utama dalam penelitian ini adalah ”bagaimana penggunaan Model cooperative 
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learning tipe picture to picture dan penerapannya dalam proses pembelajaran 

IPS dalam upaya meningkatkan kognisi siswa kelas IV?”. Untuk menjawab 

masalah itu, dibuat beberapa pertanyaan penelitian yang mengarahkan pada 

jawaban terhadap permasalahan utama penelitian itu : 

1. Bagaimanakah penerapan  Model cooperative learning tipe picture to 

picture dalam upaya meningkatkan kognisi siswa pada proses 

pembelajaran IPS kelas IV ? 

2. Bagaimanakah peningkatan kognisi siswa setelah menggunakan Model 

cooperative learning tipe picture to picture pada proses pembelajaran 

IPS kelas IV? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan Model cooperative learning tipe picture to 

picture dalam upaya meningkatkan kognisi siswa pada pembelajaran IPS 

kelas IV 

2. Untuk mengetahui sejauh mana kognisi siswa setelah menggunakan 

Model cooperative learning tipe picture to picture  pada proses 

pembelajaran IPS kelas IV. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan kognisi siswa dalam materi Perkembangan 

teknologi produksi komunikasi dan transportasi. 

b. Membuat pembelajaran dikelas lebih menarik dan inovatif. 

c. Memberikan pengalaman dan pengetahuan secara langsung. 
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d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali dan 

mengembangkan potensi dirinya secara mandiri. 

e. Membangkitkan motivasi belajar 

2. Bagi Guru 

a. Mengembangkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar 

b. Melatih guru agar lebih jeli dalam memperhatikan kesulitan belajar yang 

dihadapi siswa. 

3. Bagi Sekolah 

a. Melahirkan siswa yang aktif dan kreatif dalam pembelajaran di sekolah 

b. Melahirkan guru yang aktif dan kreatif dalam mengelola proses 

pembelajaran 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian kajian teori diatas, maka hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah: 

“ Penerapan Model cooperative learning tipe picture to picture dapat 

meningkatkan kognisi siswa pada mata pelajaran IPS materi Perkembangan 

teknologi produksi komunikasi transportasi serta pengalaman 

menggunakannya “ 

 

F. Definisi Operasional 

1. Model cooperative learning  

Model cooperative learning adalah model pembelajaran yang 

dilakukan secara berkelompok, peserta didik dalam satu kelas dibagi kedalam 

bberapa kelompok kecil secara heterogen yang terdiri dari 4-5 orang .  

2. Model cooperative learning  tipe picture to picture 
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Model cooperative learning tipe picture to picture merupakan sebuah 

model dimana guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk 

menerangkan sebuah materi atau memfasilitasi siswa untuk aktif belajar. 

Dengan menggunakan alat bantu atau media gambar, diharapkan siswa 

mampu mengikuti pelajaran dengan fokus dan dalam kondisi yang 

menyenangkan. 

 

3. Media Gambar 

Media gambar merupakan media yang sering dijumpai dan mudah 

ditemukan, merupakan salah satu media pembelajaran yang diwujudkan 

secara visual.seperti lukisan danposter. 

 

4. Kognisi Siswa 

Kognisi siswa pada pembelajaran IPS masih rendah. Untuk 

meningkatkan kognisi siswa, Dalam penelitian ini peneliti mengambil 2 

dimensi kognitif sebagai indikator  yang dapat dilihat, yaitu 

a. Mengingat ( C1) 

1) Mengingat Ulang ( C1.2 ) 

b. Memahami ( C2 ) 

1) Mencontohkan ( C2.2 ) 

2) Mengklasifikasi ( C2.3 ) 

3) Membandingkan ( C2.6 ) 

4) Mengeksplanasi / Menjelaskan ( C2.7 ) 

 

 


