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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD merupakan salah satu mata 

pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi 

yang berkaitan dengan isu sosial. Masalah-masalah sosial dalam materi pelajaran 

IPS khususnya di tingkat SD/MI berisi tentang sejarah, ekonomi, sosiologi dan 

geografi. Dalam konteks pendidikan, mata pelajaran IPS diharapkan dapat 

menjaga dan meningkatkan rasa tanggung jawab para peserta didik baik sebagai 

warga dunia dan warga negara Indonesia khususnya. Peserta didik diarahkan 

untuk menjadi manusia yang baik dari sisi sosial kemasyarakatannya.  

Manusia yang baik tersebut dapat digambarkan dengan memiliki ciri-ciri 

diantaranya dapat (1) menempatkan diri ditengah lingkungan sosial dan 

lingkungan alamnya,(2) memenuhi kebutuhannya dengan tanpa merusak 

lingkungan hidupnya,(3) tidak merugikan orang lain,(4) menghargai nilai-nilai 

ekonomi, agama, politik, budaya, sosial, sejarah dan,(5) mengendalikan ucapan, 

sikap, dan perilaku hidupnya (Sa’dun Akbar dan Hadi Sriwijaya, 2011:77). 

Penyampaian pelajaran IPS di SD/MI perlu memperhatikan kebutuhan anak 

(utamanya anak usia 7-11 tahun), agar supaya peserta didik dapat memahami dan 

mengerti pesan-pesan yang telah disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Anak 

dalam kelompok umur ini perkembangan kemampuan intelektual atau kognitifnya 

pada tingkatan operasional memandang dunia ini utuh, kongkrit, dan bukan 

sesuatu yang akan datang/ abstrak (Piaget dalam Mangkoesapoetra, 2005:1).  
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Bahan materi IPS penuh dengan pesan-pesan yang bersifat abstrak. Konsep-

konsep seperti waktu, perubahan, kesinambungan (continuity), arah mata angin, 

lingkungan, ritual, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, permintaan, 

atau kelangkaan adalah konsep-konsep abstrak yang dalam program studi IPS 

harus dibelajarkan kepada siswa SD/MI. 

Menurut Mukayanah (2009:1) bahwa berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006, tujuan pembelajaran 

IPS di tingkat sekolah dasar dibedakan menjadi empat. Keempat tujuan 

pembelajaran tersebut meliputi (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, (2) memiliki kemampuan dasar 

untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial, (3) memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan (4) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik dalam pelajaran IPS ini, 

berbagai cara dan teknik pembelajaran dikaji untuk memungkinkan konsep-

konsep abstrak itu dipahami anak. Teori Bruner memberikan pemecahan 

berbentuk jembatan bailey untuk mengkongkritkan yang abstrak itu dengan 

enactive, iconic, dan symbolic melalui percontohan dengan gerak tubuh, gambar, 

bagan, peta, grafik, lambang, keterangan lanjut, atau elaborasi dalam kata-kata 

yang dapat dipahami siswa (Bruner dalam Mangkoesapoetra, 2005:1) 

Pembelajaran IPS SD akan dimulai dengan pengenalan diri (self), kemudian 

keluarga, tetangga, lingkungan RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, 
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kota/kabupaten, propinsi, negara, negara tetangga, kemudian dunia. Berdasarkan 

ini pembelajaran IPS di SD harus dilakukan dengan konkrit sehingga mudah 

dipahami oleh siswa. 

Kondisi tersebut di atas sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan 

pembelajaran IPS di SDN Tegalweru Dau. Menurut Dwi (2011) selama ini 

pembelajaran IPS terbatas pada tiga aspek yaitu (1) masih sebatas pada 

pengenalan konsep masyarakat dan sosial, (2) pengembangan kemampuan dasar 

berpikir logis dan kritis, pengembangan komitmen dan kesadaran nilai-nilai sosial, 

serta (3) pengembangan kemampuan komunikasi, kerjasama dengan lingkungan 

sekitar, dan sebagainya hanya sepintas lalu saja. Hal tersebut berakibat tidak 

adanya keseimbangan antara pengembangan sisi kognitif (pengetahuan), afektif 

(sikap), dan psikomotorik (keterampilan) siswa. Idealnya ketiga aspek di atas 

dikembangkan secara selaras, serasi, seimbang, dan proporsional. 

Siswa kelas IV SDN Tegalweru Dau Malang memiliki karakteristik gaya 

belajar yang bermacam-macam. Mulai dari gaya belajar yang auditori, visual, dan 

kinestetik. Tapi hasil pengamatan dari guru kelasnya, siswa kelas IV cenderung 

mempunyai gaya belajar yang visual, sedikit auditori dan kinestetik. Hal ini 

terbukti ketika guru memberikan materi koperasi dengan alat bantu gambar,dan 

media kartu tanya jawab siswa lebih cepat memahami dan mengingat materi yang 

disampaikan. Hal ini dapat dibuktikan dari kegiatan pre-test materi koperasi yang 

dilakukan pada tanggal 20 Juni 2013, dimana materi yang disampaikan 

sebelumnya oleh guru bidang studi IPS hanya dengan metode ceramah tanpa ada 

alat bantu atau media lain yang mengiringinya.  
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Kegiatan awal penelitian dilakukan Pre-test yang hasilnya banyak siswa 

mendapat nilai di bawah standart. Terdapat 13 siswa mendapat nilai kurang dari 

60,4 siswa mendapat nilai 60-74, 1 siswa mendapat nilai 75 dan 3 siswa mendapat 

nilai lebih dari 75. Data ini menunjukan bahwa kemampuan siswa menguasai 

materi koperasi masih rendah/ masih dibawah SKM yang ditargetkan. Terdapat 17 

siswa mendapat hasil belajar dibawah SKM. Dari analisis butir soal yang 

dijadikan pre-test dapat diambil kesimpulan bahwa siswa kurang mampu 

menguasai konsep pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa belum 

menguasai konsep koperasi dengan baik. 

Kegiatan belajar mengajar IPS di SDN Tegalweru Dau Malang masih 

menggunakan metode konvensional dan banyak ceramah sehingga seringkali 

siswa merasa bosan dan malas untuk mempelajari materi. Siswa juga sering cepat 

lupa dengan materi yang baru disampaikan dan kurang menjiwai tentang ilmu 

yang ada di dalamnya. Hal tersebut mengakibatkan siswa kurang begitu maksimal 

pemahamannya.  

Dari uraian di atas diperlukan suatu terobosan dan inovasi dalam 

pembelajaran IPS sehingga siswa dapat dengan mudah menguasai konsep serta 

teori perkoperasian. Melalui Penelitian Tindakan Kelas ini, peneliti mengkaji 

penggunaan media kartu tanya jawab untuk meningkatkan kemampuan menguasai 

konsep IPS materi koperasi pada siswa kelas IV SDN Tegalweru Dau Malang. 

Kartu tanya jawab merupakan media pembelajaran yang didalamnya berisi 

pertanyaan dan juga jawaban. Media kartu tanya jawab adalah  salah satu media 

hasil karya peneliti. Dimana media ini adalah hasil modifikasi dari masukan 
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media-media yang ada. Penelitian tersebut dirasa sangat diperlukan bagi siswa dan 

guru dalam rangka optimalisasi kegiatan belajar dan mengajar. 

Manfaat media kartu adalah sebagai alat bantu mengajar yang ditata oleh 

guru dan dapat mempengaruhi untuk kemudahan anak dalam menerima pelajaran 

(Azhar Arsyad, 1996: 15). Dengan demikian media adalah suatu alat untuk 

memudahkan anak dalam mengikuti pelajaran supaya lebih jelasdan memahami 

apa yang dipelajari. Dengan demikian peluang kelulusan siswa dapat meningkat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana penggunaan media kartu tanya jawab untuk meningkatan hasil 

belajar materi koperasi siswa kelas IV SDN Tegalweru Dau Malang? 

b. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPS kemampuan siswa kelas IV SDN 

Tegalweru Dau Malang  dengan menggunakan media kartu Tanya jawab 

materi koperasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan bertujuan untuk: 

a. Menjelaskan penggunaan media kartu tanya jawab untuk meningkatan 

kemampuan memahami materi koperasi siswa kelas IV SDN Tegalweru 

Malang. 

b. Menjelaskan peningkatan hasil belajar materi koperasi siswa kelas IV 

SDN Tegalweru Dau Malang setelah menggunakan media kartu tanya 

jawab. 

 



6 

 

1.4 Hipotesis Penelitian  

Pemilihan media kartu Tanya jawa sebagai media pembelajaran dalam 

penelitian ini dapat diambil hipotesa bahwa media kartu Tanya jawab dapat 

membantu meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Tegalweru Dau 

Malang pada materi koperasi karena media kartu tanya jawab adalah salah satu 

media yang sering digunakan peneliti dalam pembelajaran di kelasnya untuk 

membantu siswa dalam menguasai materi pelajaran tertentu yang memerlukan 

pemahaman konsep. Sehingga berdampak pada meningkatnya hasil belajar 

siswanya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Guru  

a. Dapat memberikan referensi tentang wacana model pembelajaran 

yang menggunakan media kartu tanya jawab untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi koperasi. 

b. Dapat mengembangkan kreativitas guru dalam menciptakan variasi 

pembelajaran di kelas. 

c. Dapat sebagai masukan adanya inovasi pembelajaran dalam usaha 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.5.2 Bagi Siswa 

a. Menumbuhkan dan meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. 

b. Memberikan kesempatan pada siswa untuk meningkatkan 

kemampuan dalam menguasai materi koperasi. 
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c. Melatih siswa untuk lebih berani mengemukakan pendapat dan 

mengajukan pertanyaan. 

d. Meningkatkan sikap bersahabat, mau bekerja sama dalam kelompok. 

e. Menumbuhkan sikap menghargai prestasi, mau mengerjakan tugas 

guru dengan sebaik-baiknya, berupaya keras untuk memperoleh hasil 

belajar yang maksimal. 


