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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latarbelakang Masalah 

 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

termuat dalam Kurikulum Sekolah Dasar. IPS menjadi salah satu mata pelajaran 

yang sangat membantu siswa dalam menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman 

untuk melihat kenyataan sosial yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa yang datang ke sekolah sudah berbekal pengetahuan sosial yang berasal 

dari lingkungannya walaupun masih bersifat umum. Pengetahuan tersebut agar 

lebih bermakna, maka bahan atau informasi yang masih umum perlu 

disistematisasikan dengan baik melalui pembelajaran IPS.  

 IPS merupakan kajian antar disiplin ilmu yang mengkaji seperangkat peristiwa, 

konsep, fakta dan generalisasi yang berkaitan dengan isu–isu atau masalah-

masalah  sosial. Melalui pembelajaran IPS, siswa diarahkan untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mengkaji seperangkat 

peristiwa, konsep, fakta dan generalisasi yang berkaitan dengan isu–isu atau 

masalah–masalah sosial, diperlukan pengalaman yang konkret oleh siswa. 

Pengalaman belajar yang konkret akan menumbuhkan pemahaman yang 

mendalam oleh siswa. Melalui pembelajaran IPS, diharapkan siswa mampu 

mengembangkan keterampilan sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu model 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap dan perilaku sosial. 

 Berdasarkan pengertian IPS, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran 

IPS diperlukan pengalaman konkret dan diperlukan pengembangan keterampilan 

sosial oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan media yang dapat menumbuhkan 

pengalaman konkret dan model pembelajaran yang dapat mengembangkan 

keterampilan sosial siswa. Berdasarkan wawancara dan observasi dengan Ibu 

Yayuk selaku guru kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga, terdapat 

masalah pada pembelajaran IPS sehingga mengakibatkan hasil belajar yang 

rendah. Kondisi seperti ini banyak penyebabnya, diduga salah satu faktor adalah 

prosesnya. Guru masih menerapkan metode konvensional yaitu ceramah sehingga 
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guru menjadi pusat pembelajaran (teacher centered). Hal ini menyebabkan siswa 

kurang aktif pada saat proses pembelajaran. Berdasarkan data hasil tes formatif, 

dari 38 siswa hanya 8 siswa yang berhasil mencapai nilai tuntas atau mencapai 

nilai ≥ 70. 

 Hasil wawancara dan observasi seperti yang telah dikemukakan, diperlukan 

suatu pendekatan atau model pembelajaran dan media pembelajaran yang dapat 

mendorong siswa agar lebih termotivasi, aktif dan tumbuh perilaku sosial. Lie 

dalam Winarni (2011:6) mengungkapkan bahwa: 

      Strategi yang paling sering digunakan untuk mengaktifkan siswa adalah 

melibatkan siswa dalam diskusi dengan seluruh kelas. Akan tetapi, strategi 

ini dirasa masih kurang efektif karena walaupun guru sudah mendorong 

siswa untuk berpartisipasi, masih ada beberapa siswa yang hanya sebagai 

penonton saja sedangkan yang menguasai kelas hanya beberapa siswa. 

Upaya untuk meningkatkan pembelajaran yang mengaktifkan seluruh siswa 

adalah pembelajaran kooperatif. 

 

 Slavin dalam Isjoni (2010:15) mengungkapkan bahwa “pembelajaran 

kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif 

sehingga merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar”. Kemudian, Stahl 

dalam Isjoni (2010:44) menegaskan bahwa “penerapan pembelajaran kooperatif 

adalah suatu proses yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama dalam 

kelompok dan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa menuju 

belajar lebih baik, sikap tolong menolong dalam beberapa perilaku sosial”. Salah 

satu tipe model pembelajaran kooperatif adalah Question Student Have. Dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have diharapkan siswa 

mampu membuat pertanyaan dari bahan yang telah dipelajari sehingga siswa 

dituntut perhatiannya untuk fokus pada proses belajar mengajar. Tipe Question 

Student Have ini, siswa bekerja dalam kelompok, siswa bertugas membuat 

pertanyaan dan mengoreksi pertanyaan teman sehingga siswa termotivasi untuk 

aktif dan tumbuh sikap atau perilaku sosial dalam pembelajaran.  

 Proses pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have pada pembelajaran 

IPS ini dibantu dengan media audio visual. Media audio visual digunakan sebagai 
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alat bantu dalam pembelajaran, yang memuat unsur gambar dan suara. Dengan 

media audio visual diharapkan memberikan pengalaman yang konkret kepada 

siswa melalui slide suara dan CD interaktif yang diputar. 

 Berdasarkan latarbelakang masalah, peneliti mencoba memperbaiki hasil 

belajar siswa kelas 5 SD Negeri Kutowinangun Salatiga melalui prosesnya. 

Peneliti memandang penting melaksanakan penelitian tindakan kelas sebagai 

upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS dengan judul : “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Question Student Have Berbantuan Media 

Audio Visual Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS 

pada Siswa Kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga Tahun Ajaran 

2012/2013”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latarbelakang masalah, maka teridentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

a) Bagaimana penerapan model pembelajaran tipe Question Student Have dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan pada siswa kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 

01 Salatiga tahun ajaran 2012/2013? 

b) Bagaimana penggunaan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran IPS materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada 

siswa kelas 5 SDN Kutowinangun 01 Salatiga tahun ajaran 2012/2013? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

a) Penerapan model pembelajaran tipe Question Student Have berbantuan media 

audio visual pada mata pelajaran IPS siswa kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 

01 Salatiga tahun ajaran 2012/2013. 

b) Hasil belajar mata pelajaran IPS materi perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan pada siswa kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga tahun 

ajaran 2012/2013. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

a) Bagaimana penerapan model pembelajaran tipe Question Student Have 

berbantuan media audio visual sebagai upaya meningkatkan hasil belajar mata 

pelajaran IPS materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada siswa 

kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga tahun ajaran 2012/2013? 

b) Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have berbantuan 

media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS materi 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada siswa kelas 5 SD Negeri 

Kutowinangun 01 Salatiga tahun ajaran 2012/2013? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

 Meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS dengan model pembelajaran 

tipe Question Student Have menggunakan media audio visual pada siswa kelas 5 

SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga tahun ajaran 2012/2013. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

a) Bagi Guru 

Guru dapat menenerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Question 

Student Have berbantuan media audio visual  untuk meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran IPS dan menciptakan pengalaman belajar bagi siswa. 

b) Bagi Siswa 

Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have berbantuan media audio 

visual untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial siswa. 

 


