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BAB   I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sangat penting dalam membentuk generasi bangsa yang berkualitas, 

yang dimana pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan potensi serta membentuk karakter peserta didik yang lebih baik. Dalam islam 

pendidikan atau menuntut ilmu sangatlah penting bagi kehidupan baik di dunia 

maupun di akhirat, karena dengan ilmu hidup kita dapat menjadi terarah dan orang 

berilu pengetahuan mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia. 

Pendidikan tidak terlepas dari proses  pembelajaran oleh karenanya peran 

pendidik sangatlah penting. Sehingga guru harus mampu membuat situasi 

pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, khususnya dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah 

satu pembelajaran yang diajarkan ditingkat Sekolah Dasar yang lebih menekankan 

pada aspek pendidikan dari pada transfer konsep, oleh karenanya dalam pembelajaran 

IPS siswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan 

mengembangkan serta melatih sikap, nilai moral dan keterampilannya berdasarkan 

konsep yang telah dimilikinya. Pelajaran IPS menjadi sangat penting karena juga 

membahas hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat 

dimana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat dan 

dihadapkan pada berbagai bagian dari masyarakat dan dihadapkan pada berbagai 
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permasalahan di lingkungan sekitarnya serta sebagai pembentuk nilai karakter 

bangsa. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mela Marzuki salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah metode mengajar guru. Hasil pengujian 

menunjukkan r 0,458. Ini menunjukkan bahwa adahubungan yang positif sebesar 

0,458 antara metode mengajar guru denganhasil belajar ekonomi siswa kelas XI 

IPS. Koefisien determinasinya (�� = 0,225) artinya hasil belajar dipengaruhi oleh 

persepsi siswa tentang metode mengajar guru sebesar 22,5% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Setelah diketahui adanya hubungan kedua variabel 

tersebut, maka dilanjutkan dengan pengujian statistik t dengan SPSS 17.0. 

Hasilnyadiperoleh bahwa t hitung  > t tabel yaitu  5.680 > 1,982 dengan dk = n-2 dan 

a= 0,05 atau tingkat sig. < 0,05 yaitu 0,000. Hal ini berarti menunjukkan ada 

hubungan yang signifikan antara metode mengajar guru dengan hasil belajar 

siswa.
1
 

 

Hasil temuan tersebut sejalan dengan pendapat Slameto yang menyatakan bahwa 

seorang guru dalam menyampaikan materi perlu memilih metode mana yang 

sesuai dengan keadaan kelas atau siswa sehingga siswa merasa tertarik dan 

bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan dan dengan metode yang 

bervariasi dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa.  Perlu dikembangkan suatu 

metode pembelajaran yang mampu melibatkan peran serta siswa secara 

menyeluruh sehingga kegiatan belajar mengajar tidak hanya didominasi oleh 

siswa-siswa tertentu saja.
2
  

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai salah satu mata pelajaran yang memliki 

tujuan membelkali siswa untuk mengembangkan penalaran di samping aspek nilai 

sosial dan moral. Implikasinya, materi IPS hanya menekankan aspek pengetahuan 

yang berpusat pada guru dan hanya membentuk budaya menghafal sehingga 

pengetahuan dan informasi yang diterima siswa sebatas produk hafalan. Pembelajaran 

                                                           
1
 Mela Marzuki. Erlina,dan Nurdin, “Hubungan Metode Mengajar Guru dan Lingkungan 

bBelajar di Sekolah Dengan Hasil Belajar, (Bojonegoro: Jurnal  Pendidikan Ekonomi PIPS FKIP 

Unila , 2013): h. 4-5. 

2
 Slameto,  Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. (Jakarta:PT Rineka Cipta, 

2010), h. 96. 
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IPS akan sangat menjenuhkan apabila penyajiannya kurang menarik, dan bersifat 

menoton. 

Dalam proses pembelajaran berbagai strategi yang dilakukan bertujuan untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan dapat mengembangkan 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari 

dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

bergantung pada metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

untuk meningkatkan keaktifan, motivasi, kualitas, dan hasil belajar siswa. Guru 

sebagai fasilitator dan motivator memegang peranan yang penting dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif serta dapat 

memahami karakteristik siswa-siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan  hasil observasi awal dan wawancara pada tanggal 10 Oktober 

2018 di Kelas IV SD Negeri 11 konda. Peneliti menemukan beberapa fakta bahwa 

guru wali kelas IV masih sangat jarang menggunakan pembelajaran kooperatif dan 

lebih cenderung menggunakan metode kontekstual.
3
 Seharusnya dalam pembelajaran 

guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan model pembelajaran. Guru 

dituntut mampu  merancang metode pembelajaran yang dapat membuat siswa tertarik 

dan bersemangat dalam belajar, sehingga dapat menguasai materi dengan baik dan 

pada akhirnya akan membuat hasil belajar yang diperoleh siswa memuaskan. Selain 

itu dalam proses pembelajaan peneliti melihat bahwa penggunakaan model dan media 

yang digunakan kurang cocok untuk membahas suatu materi yang diajarkan, seperti 

                                                           
3
 Observasi pembelajaran, di kelas IV SDN IV Konda, 10 oktober 2018  
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dalam tema pahlawanku seharusnya guru tidak hanya menggunakan metode ceramah 

saja tetapi dengan dikolaborasi dengan model pembelajaran kooperatif  karena ketika 

siswa ditanya tentang materi yang telah diajarkan siswa cenderung diam karena 

dengan penjelasan guru yang cepat, hal itu mengakibatkan hasil belajar siswa rendah 

dan pada saat dilakukan kuis dadakan oleh guru siswa masih kebingungan dan 

hasilnya belum maksimal. Hal ini dipengaruhi daya serap siswa yang masih sangat 

rendah. Pembelajaran IPS seringkali menggunakan metode yang hanya menekankan 

pada intelektual/aspek kognitif tersebut. Pembelajaran tersebut mementingkan pada 

ingatan mengenai hal-hal yang telah didengar dan ditulisnya.  

Setelah melakukan observasi dan wawancara ke dua pada tanggal 15 Oktober 

2018 pukul 08:12 dengan bapak Abbas selaku guru kelas IV, peneliti memperoleh 

informasi bahwa nilai Ujian Tengah Semester I tahun 2018/2019 siswa kelas IV SD 

11 Konda pada mata pelajaran IPS belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan yaitu ≥ 75, peneliti memperoleh informasi dan menemukan 

fakta bahwa hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS sangat rendah 

dengan nilai rata-rata 59.35 (lampiran 1) yang dilihat dari hasil tes prasiklus Ulangan 

Tengah Semester Satu yang dilakukan oleh peneliti. Diperoleh nilai terendah 30, nilai 

tertinggi 76. Dari 34 siswa yang mencapai KKM hanya 11 orang siswa.4 Dengan 

demikian, terlihat bahwa hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 11 Konda masih 

sangat rendah. Selain itu, pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 11 Konda masih 

diutamakan pada penguasaan konsep. Guru masih sangat jarang menggunakan 

                                                           
4
  Dokumen Guru Kelas IVA SDN 11 Konda, 10 Oktober 2018. 
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metode kooperatif. Penggunaan metode kontekstual dilakukan secara berulang 

sehingga terkesan monoton di kelas. Hal tersebut mengakibatkan suasana belajar 

terkesan kaku dan didominasi oleh guru. Guru juga belum pernah menggunakan 

model Artukulasi dalam pembelajaran IPS. Padahal model ini membuat seluruh 

peserta didik ikut serta dalam proses pembelajaran secara aktif.  

Penyebab belum optimalnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS 

di kelas IVA SDN 11 Konda dikarenakan dalam proses pembelajaran peserta didik 

kurang aktif pada saat proses pembelajaran. Ketika guru telah selesai menyampaikan 

materi pembelajaran, dan siswa ditanya tentang materi yang telah disampaikan, 

mereka masih banyak yang belum bisa untuk menyampaikan kembali. Hal terbebut 

berdasarkan fakta yang dikemukakan oleh peneliti. Ketika saya mewawancarai 

beberapa siswa yang bernama Dika, Ega, Risma dan Al-maghaza. Ketika saya 

bertanya kepada Ega dan Dika tentang materi yang baru saja selesai mereka 

mengatakan tidak tau, lalu saya bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama 

kepada Risma dan Al-Maghaza lalu mereka mengatakan materinya tentang pahlawan 

ka. Kemudian saya meminta Risma dan Al_maghaza untuk menjelaskan kepada Dika 

dan Ega. Setelah itu, saya bertanya kembali kepada Ega dan Dika, kemudian mereka 

menjelaskannya sesuai apa yang disampaikan Risma dan Al-maghaza.5  

Pada saat seorang guru mendesain suatu program pengajaran, sekiranya 

komponen-komponen tersebut mendasari pemikirannya. Salah satu komponen 

pengajaran adalah pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

                                                           
5
  Wawancara siswa kelas IV SDN 11 Konda, 15 Oktober 2018 
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Proses pembelajaran yang optimal dapat dicapai dengan berbagai cara, salah satunya 

adalah pemanfaatan media pembelajaran. Penggunakaan media pembelajaran yang 

diintegrasikan media yang tepat  dengan tujuan dan isi pelajaran dimaksudkan untuk 

mempertinggi mutu belajar mengajar. Selain dengan penggunaan media yang tepat 

dan sesuai, dalam kegiatan pembelajaran juga harus dipilih model yang sesuai dan 

tepat untuk digunakan.  

Dalam hal ini model yang digunakan adalah model artikulasi dengan 

menggunakan permainan ular tangga. Dimana permainan ular tangga itu sendiri 

diarahkan agar tujuan belajar dapat dicapai secara efisien dan efektif dalam suasana 

gembira meskipun membahas hal-hal yang sulit atau berat. Maka dari itu, permainan 

digunakan sebagai bagian dari proses belajar, bukan hanya untuk mengisi waktu 

kosong atau sekedar permainan tetapi permainan ular tangga digunakan sebagai 

alternatif pada saat siswa menngerjakan soal. 

Permainan ular tangga dapat diberikan dalam rangka menstimulasi berbagai 

bidang pengembangan seperti kokognitif, afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, 

penggunaan permainan ular tangga dalam proses pembelajaran IPS memungkinkan 

siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal.  

Model pembelajaran yang diterapkan guru di dalam proses pembelajaran akan 

berdampak terhadap penyerapan materi pelajaran siswa. Dalam perkembangan dunia 

pendidikan ini banyak sekali model-model pembelajaran yang efektif dan efisien 

yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disekolah, salah satu cara untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 
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kooperatif dimana Sistem pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai system 

kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Salah satu diantaranya adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe artikulasi. Model pembelajaran artikulasi merupakan 

model yang prosesnya seperti pesan berantai, artinya apa yang telah diberikan guru, 

seorang siswa wajib meneruskan menjelaskannya pada siswa lain (pasangan 

kelompoknya). Siswa dituntut untuk bisa berperan sebagai ‘penerima pesan’ 

sekaligus berperan sebagai ‘penyampai pesan.’ 

Menurut Ngalimun artikulasi adalah model pembelajaran dengan sintaks: 

penyampaian kompetensi, sajian materi, bentuk kelompok berpasangan sebangku, 

salah satu siswa menyampaikan materi yang baru diterima kepada pasangannya 

kemudian bergantian, presentasi di depan hasil diskusinya, guru membimbing 

siswa untuk menyimpulkan.6 

Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial banyak siswa menganggap mata 

pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang sulit untuk dipahami dan pada saat 

proses pembelajaran dilaksanakan banyak siswa yang tidak memperhatikan dengan 

baik dan terlihat kurang antusias dengan pembelajaran tersebut, ada yang mengobrol, 

mengantuk dan bermain. Terdapat pula siswa yang suka berbicara saat guru 

menjelaskan materi namun ketika guru memberi kesempatan 

pada  siswa untuk bertanya siswa bersikap pasif. 

Kurangnya aktivitas siswa membuat siswa kurang antusias dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi terganggu dan 

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Untuk itu 

                                                           
6
 Ngalimun, Strategi dan Model pembelajaran. (Banjarmasin: Aswaja Pressindo 2012, h. 174  
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seorang guru harus selalu melakukan variasi-variasi yang inovatif dan kreatif dalam 

penggunaan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran. 

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dimana artikulasi dapat meningkatkan 

konsentrasi dan penyerapan materi pelajaran siswa dalam proses pembelajaran karena 

setiap siswa dituntut memiliki peran ganda sebagai penyampai pesan dan penerima 

pesan untuk itu siswa harus memperhatikan dan menyerap penjelasan materi dari 

guru sebaik mungkin agar dapat menerima materi dengan baik.  

Model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi ini dengan sendirinya akan 

menuntut siswa aktif karena siswa dibentuk menjadi kelompok kecil yang masing-

masing siswa dalam kelompok tersebut mempunyai tugas mewawancarai teman 

kelompoknya tentang materi pembelajaran yang baru dibahas sehingga siswa lebih 

mudah dalam berinteraksi. 

Model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi ini memiliki kelebihan yaitu 

semua siswa terlibat secara aktif dan mendapatkan peran, melatih kesiapan siswa, 

melatih daya serap pemahaman dari orang lain, membuat interaksi siwa lebih mudah, 

cocok untuk tugas yang sederhana, dalam pembentukan kelompok pun lebih cepat 

dan lebih mudah dalam membentuknya, sehingga dapat meningkatkan partisipsi 

siswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dengan menggunakan 

permainan ular tangga bertujuan untuk dapat menarik perhatian siswa agar lebih 

tertarik dalam pembelajaran sehingga memperhatikan guru pada saat proses 
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pembelajaran berlangsung dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam penggunaan model artikulasi, permainan ular tangga sangat cocok 

untuk mendukung dalam hal meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS. Permainan ular tangga digunakan pada saat siswa mengerjakan lembar kerja 

kelompok karena didalamnya ada unsur persaingan sekaligus pengasahan emosi. 

Sehingga anak akan berusaha untuk memenangkannya, dari sini anak akan belajar 

berbagai hal, sehingga otak kanannya dapat terasah. 

Berpijak pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 

menawarkan suatu tindakan alternatif  untuk  mengatasi masalah rendahnya hasil 

belajar siswa dengan mengadakan suatu penelitian tindakan kelas yang berjudul 

“Penerapan Model Kooperatif Tipe Artikulasi dengan menggunakan permainan 

ular tangga untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa SDN 11 Konda”. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang ada 

dilokasi penelitian dapat diidentifikasi antara lain: 

1. Siswa belum mampu menyampaiakan kembali materi 

2. Rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) 

3. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang variatif 

4. Model pembelajaran yang kurang tepat, untuk membahas suatu materi ajar. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

peneliian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran koperatif tipe Artikulasi dengan 

menggunakan permainan ular tangga untuk meningkatkan hasil belajar IPS di 

SDN 11 Konda? 

2. Apakah hasil belajar IPS dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran 

artikulasi dengan menggunakan permainan ular tangga di SDN 11 Konda? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran koperatif tipe 

Artikulasi dengan menggunakan permainan ular tangga untuk meningkatkan 

hasil belajar IPS di SDN 11 Konda 

2. Untuk mengetahui hasil belajar IPS dapat ditingkatkan melalui model 

pembelajaran artikulasi dengan menggunakan permainan ular tangga di SDN 

11 Konda. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis.  

a. Dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya terkait penggunaan model 

Artikulasi dalam pembelajaran IPS di SD/MI 
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b. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan media 

pembelajaran. 

c. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dapat membantu guru untuk memahami 

hakikat pendidikan secara empirik 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa, meningkatkan motivasi, kreativitas, keterampilan dan kerjasama 

dalam membangun rasa percaya diri sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

b. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan sebagai fasilitator, motivator, 

perencana pembelajaran, pengelola pembelajaran, mediator dan evaluator. 

c. Bagi sekolah, dapat menumbuhkembangkan budaya meneliti dilingkungan 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

d. Bagi peneliti, sebagai latihan dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan 

dengan pembelajaran IPS 

F. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran artikulasi merupakan salah satu pembelajaran kooperatif 

yang  menuntut siswa aktif dalam pembelajaran dengan menekankan pada 

aktivitas belajar dan interaksi siswa dalam menguasai materi pelajaran dengan 

sintak penyampaian kompetensi, sajian materi, bentuk kelompok, siswa 

menyampaikan materi yang baru diterima kepada kelompoknya kemudian 
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bergantian, presentasi di depan hasil diskusinya, guru membimbing siswa 

untuk menyimpulkan. 

2. Permainan ular tangga merupakan permainan anak-anak berbentuk papan yang 

dimainkan oleh dua orang atau lebih. Papan permainan dibagi menjadi dalam 

kotak-kotak kecil, sejmlah tangga digambar di beberapa kotak yang 

menghubungkannya dengan kotak lain.  

3. Hasil belajar IPS adalah nilai yang diperoleh kelas IV SDN 11 Konawe Selatan 

setelah mengikuti proses pembelajaran yang diajar melalui model 

pembelajaran Artikulasi dengan menggunakan permainan ular tangga pada 

tema Indahnya Keragaman di Negeriku dengan sub tema Keragaman Suku 

Bangsa dan Agama di Negeriku serta Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. 
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