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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal mutlak yang harus dikembangkan bagi 

seluruh bangsa Indonesia, agar tidak tertinggal dari negara lain. Tujuan 

Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 adalah untuk meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, 

cerdas, kreatif, terampil, beretos kerja, profesional, bertanggung  jawab, 

produktif serta sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah adanya 

pendidikan yang dikelola dengan baik. Peran pendidikan dinilai sangat penting, 

sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dipengaruhi 

oleh lingkungan pendidikan yang ada disekitarnya. Lingkungan pendidikan 

yang dimaksud adalah keluarga, sekolah dan masyarakat.  

Pendidikan dalam keluarga merupakan proses awal karakter anak dibentuk. 

Sekolah dan masyarakat juga terlibat dalam mengembangkan kepribadian dan 

karakter anak, sebab sekolah merupakan rumah kedua bagi setiap anak. 
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Menurut Amri (2013: 214) tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang 

yang berkualitas dan berkarakter, sehingga memiliki pandangan yang luas ke 

depan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara 

cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Usaha untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan tersebut adalah melalui pendidikan di sekolah yang di dalamnya 

terdapat beberapa mata pelajaran yang harus ditempuh, salah satunya yaitu, 

llmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

IPS mempelajari tentang kehidupan manusia dan lingkungannya. Banks 

(dalam Sapriya dkk., 2007: 4) menyatakan bahwa IPS di sekolah penekanannya 

pada aspek pengembangan berpikir peserta didik sebagai bagian dari 

masyarakat dalam berperan serta dalam memecahkan masalah.  Selanjutnya, 

menurut Martorella (dalam Sapriya dkk., 2007: 8) seorang warga negara yang 

dihasilkan oleh pendidikan IPS mempunyai sifat sebagai warga negara yang 

reflektif, mampu atau terampil, dan peduli. Reflektif berarti dapat berpikir kritis 

dan mampu membuat keputusan-keputusan untuk memecahkan masalah atas 

dasar bukti-bukti terbaik yang dapat diperolehnya. Terampil berarti mempunyai 

sejumlah keterampilan untuk menolong seseorang di dalam mengambil 

keputusan dan memecahkan masalah. Sikap peduli berarti kemampuan untuk 

menyelidiki kehidupan sosialnya dan memperhatikan/ menelaah isu-isu yang 

penting, melaksanakan hak-haknya dan tanggung jawabnya sebagai anggota 

dari masyarakat.  

Menurut Bruner (dalam Supriatna, dkk., 2007: 38) terdapat tiga prinsip 

pembelajaran IPS di SD, yaitu 1) pembelajaran harus berhubungan dengan 



3 

 

pengalaman serta konteks lingkungan; 2) pembelajaran harus terstruktur; 3) 

pembelajaran harus disusun sedemikian rupa.  

Berdasarkan hasil observasi pada pembelajaran IPS di kelas IV B SD Negeri 

4 Metro Pusat pada hari Senin 24 November 2014, diperoleh informasi bahwa 

guru kurang bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran. Guru kurang 

optimal dalam penggunaan media pembelajaran, yaitu ketika pelaksanaan 

pembelajaran IPS guru kurang memanfaatkan media pembelajaran yang ada. 

Pembelajaran IPS di kelas tersebut terkesan teks book oriented atau guru 

menyampaikan materi sesuai dengan yang tertulis di dalam bahan ajar, 

pembelajaran tersebut terkesan hanya memindahkan pengetahuan secara utuh 

kepada siswa. Pola pembelajaran tersebut membuat siswa jenuh dan 

mengajarkan siswa untuk tidak berpikir logis, karena hanya mementingkan 

pemahaman dan hafalan. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran masih jarang 

terlihat siswa yang bertanya tentang materi pelajaran yang telah diberikan guru, 

dan siswa kurang berani apabila ingin bertanya serta berpendapat dalam 

pembelajaran. Beberapa indikasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

di kelas tersebut masih rendah.  

Penelusuran lebih lanjut melalui telaah dokumen, diketahui bahwa hasil 

belajar IPS siswa kelas IV B rendah.  Nilai rata-rata siswa kelas tersebut, yaitu 

53,07. Terdapat 13 orang siswa tuntas (50%) dan 13 orang siswa lainnya belum 

tuntas (50%) atau belum mencapai KKM yang telah ditentukan, yaitu 65. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dapat mempengaruhi aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Pemilihan model pembelajaran yang relevan dapat 

membatu guru dalam memperbaiki kegiatan pembelajarannya. Model 
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cooperative learning tipe two stay two stray dirasa dapat menjadi solusi dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

Model cooperative learning tipe two stay two stray dipilih untuk digunakan 

pada penilitian ini. Menurut Eko (2011) model cooperative learning tipe two 

stay two stray dapat membuat siswa lebih aktif, membuat siswa lebih berani 

mengungkapkan pendapatnya, dan meningkatkan minat siswa dalam belajar. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa model cooperative learning tipe two stay 

two stray dapat membantu guru dalam meningkatkan aktivitas siswa. Lebih 

lanjut, Hamalik (2009: 90) menyatakan bahwa pendidikan modern lebih 

menitikberatkan pada aktivitas sejati dimana siswa belajar sambil bekerja, 

melalui kegiatan bekerja tersebut, siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman 

dan keterampilan serta perilaku lainnya, termasuk sikap dan nilai. Selanjutnya, 

Hanafiah dan Suhana (2010: 23) menjelaskan bahwa proses aktivitas 

pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisis peserta didik, baik 

jasmani maupun rohani sehingga akselerasi perubahan perilakunya dapat terjadi 

secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotor. Artinya, aktivitas siswa dapat memicu hasil 

belajarnya. Oleh karena itu, penggunaan model cooperative learning tipe two 

stay two stray dalam penelitian ini, dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

Selain menggunakan model cooperative learning tipe two stay two stray, 

peneliti juga menggunakan media pembelajaran jenis media grafis untuk 

membantu guru dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV 

B SD Negeri 4 Metro Pusat.  
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Menurut Sanjaya (2012: 70) melalui penggunaan media pembelajaran, 

pembelajaran dapat lebih bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya dapat 

meningkatkan penambahan informasi berupa data dan fakta sebagai 

pengembangan aspek kognitif tahap rendah, akan tetapi dapat meningkatkan 

kemampuan siswa untuk menganalisis dan mencipta sebagai aspek kognitif 

tahap tinggi. Bahkan lebih dari itu dapat meningkatkan aspek sikap dan 

keterampilan. 

 

Selanjutnya, menurut Susilana dan Cepi (2009: 15) media grafis dapat 

mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang 

disajikan, media grafis dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik 

perhatian siswa, pembuatan media grafis mudah dan harganya murah. Oleh 

karena itu, penggunaan media grafis dipilih dalam penelitian ini, untuk 

membantu guru meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian tindakan 

kelas (PTK) dalam rangka meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

menggunakan model cooperative learning tipe two stay two stray dengan media 

grafis. Oleh karena itu, peneliti memilih judul dalam PTK, yaitu: “Peningkatan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa melalui Model Cooperative Learning Tipe 

Two Stay Two Stray dengan Media Grafis pada Pembelajaran IPS Kelas IV B 

SD Negeri 4 Metro Pusat”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Rendahnya aktivitas belajar siswa kelas IV B SD Negeri 4 Metro Pusat. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV B SD Negeri 4 Metro Pusat, yaitu 

rata-rata nilai siswa adalah 53,07. 

3. Guru kurang bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran. 
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4. Guru kurang optimal dalam penggunaan media pembelajaran. 

5. Pembelajaran IPS di kelas IV B terkesan masih teks book oriented. 

6. Masih jarang terlihat siswa yang bertanya tentang materi pelajaran yang 

telah diberikan guru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat diperoleh beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

model cooperative learning tipe two stay two stray dengan media grafis 

pada pembelajaran IPS siswa kelas IV B SD Negeri 4 Metro Pusat? 

2. Apakah penggunaaan model cooperative learning tipe two stay two stray 

dengan media grafis dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS kelas IV B SD Negeri 4 Metro Pusat? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe two stay two stray dengan media grafis pada 

pembelajaran IPS siswa kelas IV B SD Negeri 4 Metro Pusat. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe two stay two stray dengan media grafis pada 

pembelajaran IPS siswa kelas IV B SD Negeri 4 Metro Pusat. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi: 

1. Siswa 

Sebagai alternatif gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran, 

sehingga pembelajaran menarik dan tidak membosankan serta dapat 

digunakan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV B 

SD Negeri 4 Metro Pusat. 

 

2. Guru 

Memperluas wawasan guru tentang model pembelajaran dan media 

pembelajaran, yaitu model cooperative learning tipe two stay two stray 

dengan media grafis sebagai media pembelajaran. Model pembelajaran dan 

media pembelajaran tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

mengajar oleh guru, sehingga dapat meningkatkan kualitas profesional guru. 

 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan yang baik untuk mengadakan pembaharuan bagi 

sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas siswa dan guru dalam 

pembelajaran. 

 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan 

wawasan tentang penelitian tindakan kelas agar kelak menjadi guru yang 

profesional. 


