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Abstrak 

 
Mata pelaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dirancang untuk mengembangkan pengatahuan, pemahasan dan 
keterampilan social, pengembangan ketiga aspek tersebut sangat diperlukan untuk diintegrasikan pada materi IPS . 
oleh karena untuk dapat memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis, maka diperlukan keterampilan 
berkomunikasi melalui pembelajaran cooperative learning, karena ini dari pembelajaran kooperatif adalah terjalinnya 
komunikasi antar siswa, serta meningkatkan kemampuan dan wawasan guru dalam mengembangkan aspek 
koginitif, afektif dan psikomotor pada pembelajaran IPS. 
Metoda yang digunakan dalam kegiatan ini adalag Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui observasi dan tes. 
Pembelajaran SDA dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning pada pembelajaran IPS, dapat 
meningkatkan aspek kognitif, afektif, psikomotor siswa. Disarankan guru SD untuk menerapkan dan 
mengembangkan pembelajaran desain pendekatan “pembelajaran kooperatif” sebagai salah satu alternative 
pendekatan belajar konsep SDA dalam pembelajaran IPS. 

 
Kata kunci : cooperative learning. 

 
I. Pendahuluan 

Memiliki kemampuan ber-komunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat 
lokal, nasional, dan global sebagai yang tertuang dalam tujuan Pendidikan Nasional dan Pendidikan IPS maka ada 
empat dimensi tujuan pembelajaran IPS adalah : 1) pengetahuan/knowledge/ kog-nitif, 2) keterampilan/ skill / 
psikomotor, 3) sikap dan nilai/attitude dan values, 4) tindakan warga negara (Banks, 1990 : 23), sedangkan Joyce yang 
dijelaskan oleh Udin. S Winataputra (1989 : 42)  mengemukakan dimensi tujuan pembelajaran IPS meliputi tiga kategori 
yaitu : Dimensi intelektual, dimensi sosial, dan dimensi personal. Sementara S. Hamid Hasan (1996 : 13) membagi 
dimensi tujuan pembelajaran IPS sebagai : 1) pengembangan kemampuan intelektual, 2) pengembangan kemampuan 
dan rasa tanggung jawab sosial, 3) pengembangan kepribadian jiwa yang berkenaan dengan sikap, nilai, norma dan 
moral. Dari pendapat di atas, bisa kita kelompokkan bahwa semua tujuan pembelajaran harus mengacu pada tujuan 
pendidikan nasional, yaitu IMTAQ, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil. Begitu juga dengan   pembelajaran IPS 
dalam kegiatan belajar mengajar, baik dalam kegiatan inti maupun dalam kegiatan evalusi harus mencakup ketiga ranah 
yang dikemukakan oleh Bloom, yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Menurut Udin (1996 : 32) bahwa 
pengembangan kemampuan intelektual adalah kemampuan siswa dalam berfikir tentang ilmu-ilmu sosial dan masalah-
masalah kemasyarakatan yang merujuk pada ranah kognitif bertaraf tinggi dari mulai kemampuan pemahaman sampai 
evaluasi. S. Hamid Hasan menambahkan bahwa proses berfikir mencakup pula kemampuan dalam mencari informasi, 
mengolah informasi dan mengkomunikasikan temuan (1985 : 16).  

Pengembangan pola kognitif dalam pembelajaran IPS yaitu pembinaan kecerdasan suatu ilmu pengetahuan yang 
mendalam. Seseorang yang cerdas harus memiliki kebijaksanaan atau kemampuan dalam berpikir dan bertindak. Siswa 
mampu belajar dan menganggap peristiwa yang ada di sekitarnya  kemudian menyimpulkan sebagai pengalaman 
berharga dan pelajaran yang memperkaya khasanah pengembangan sikap afektif, yakni pembinaan sikap mental 
(mental attitude) yang mantap dan matang sebagai penjabaran dari sikap amanah dari kecerdasan dasar seseorang.  

Indikator dari seseorang yang mempunyai kecerdasan adalah sikapnya ingin kredibel, menghormati dan dihormati. 
Sikap hormat dan dipercaya hanya dapat tumbuh apabila ia meyakini sesuatu yang dianggap benar sebagai prinsip-
prinsip yang tidak dapat diganggu gugat.  

Bersikap adalah merupa-kan wujud keberanian untuk memilih secara sadar, setelah itu ada kemungkinan ditindak-
lanjuti dengan mempertahankan pilihan lewat argumentasi yang bertanggungjawab, kukuh dan bernalar (Herno, 2003 : 
190).  

Pengembangan psikomotor yakni pembinaan tingkah laku dengan akhlak mulia dan memberikan muatan mencakup 
aspek kemampuan  berkomunikasi (communication skill), pemimpin (leadership) pengembangan meningkatkan kualitas 
sumber daya insani. Pengembangan ke tiga aspek sangat diperlukan untuk diintegrasikan pada materi IPS, sebab di 
masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu 
mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 
pemahaman,  dan  kemampuan  analisis  terhadap  kondisi  sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 
bermasyarakat yang dinamis.  

Untuk mengoptimalkan kompetensi individu menjadi kompetensi kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran 
bersama, ternyata di lapangan siswa hanya diajarkan pada aspek kognitif rendah yaitu sekedar mengetahui. Sedang-
kan untuk aspek afektif dan aspek psikomotor jarang disentuh dalam pembelajaran IPS. Hal ini tercermin dalam hasil 
belajar siswa yang kurang optimal. Begitu pula dengan sikap yang kurang baik dan kurang terampil dalam 
mengimplementasikan konsep IPS dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi akibat metode yang dipahami guru dalam 
proses belajar mengajar IPS hanya memahami metode ceramah. Untuk itu penulis tertarik mengembangkan metode 
cooverative learning dalam meningkatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 
5.  

Untuk mengoptimalkan kompetensi peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional dan tujuan IPS, 
salah satu caranya adalah melalui pembelajaran secara kelompok atau pembelajaran kooperatif. Pembelajaran 
kelompok menurut (Oernar Hamalik dalam Dahar, 1996:86) adalah prosedur belajar mengajar melalui kegiatan 



kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, dimana inti dari kegiatan ini adalah azas kerja sama atau kerja 
kelompok. Sedangkan Burron (dalam Dahar, 1996 : 27) menyatakan bahwa belajar kooperatif adalah cara untuk 
mengatur belajar di kelas, dimana siswa bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan berupa pengetahuan dan kete-
rampilan, dicapai berkat usaha kerja sama.  

Model pembelajaran ini lebih dari sekedar belajar kelompok atau kelompok kerja, tapi ada struktur dorongan 
(incentive structrure) dan tugas yang bersifat kooperatif, interaksi secara terbuka dan hubungan interdependensi yang 
efektif di antara sesama anggota.  

Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa agar mau mengemukakan dan membahas suatu 
pandangan, memiliki motivasi yang tinggi karena dorongan dan dukungan rekan sebaya. Dalam pembelajaran 
kooperatif, tujuan mesti dipahami oleh setiap anggota kelompok dan mereka menyadari bahwa tujuan tersebut akan 
lebih baik hasilnya, jika dilakukan secara bersama.  

Dari  latar  belakang  itulah peneliti merasa penting  untuk mengadakan penelitian dengan judul :  "Mengembangkan 
Model Coopeartif Learning dalam Meningkatkan Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotor Siswa pada Mata Pelajaran IPS 
di Kelas V Sekolah Dasar". 

 
II.   Permasalahan  

Rumusan permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah : " Apakah penggunaan model 
cooperatif learning dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor 
dalam konsep SDA pada pembelajaran IPS . 

 
III. Tujuan  dan Manfaat  

Adapun tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor pada pembelajaran IPS melalui model cooperative learning. Sedangkan manfaat pelatihan ini adalah 
menambah wawasan guru pada proses belajar mengajar dengan metode cooperative learning serta meningkatkan 
kemampuan guru dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor pada pembelajaran IPS melalui model 
cooperative learning. Meningkatkan hubungan kerjasama (kolaborasi) antara masyarakat terdidik (guru, siswa serta 
kepala sekolah juga pejabat dinas) sebagai implementasi bagi penggunaan model cooperative learning dengan 
Perguruan tinggi  yang terkait.sebagai pencetus ide/teori model cooperative learning, hal ini untuk mengurangi 
kesenjangan antara teori di perguruan tinggi dan praktek di Sekolah. Juga membantu siswa dalam mengembangkan 
aspek kognitif, afektif dan psikomotor, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. 

 
IV. Hasil dan Pembahasan 

  Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, kerangka pemecahan masalah yang dirumuskan dalam kegiatan ini, 
yaitu : 
1. Untuk  masalah yang ber-kaitan dengan kemampuan guru dalam mengembangkan   aspek kognitif siswa, maka 

dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka dengan penyaji, kemudian guru ditugaskan untuk membuat dan 
mengembangkan indikator yang disesuaikan dengan konsep SDA pada Pembelajaran IPS dengan menggunakan 
kata-kata operasional yang terdapat pada aspek kognitif ( Bloom ) dari mulai tingkatan terendah yaitu :  mengetahui, 
mema-hami, menerapkan, analisis, sintesis sampai tingkatan tertinggi yaitu evaluasi. Hasil yang diharapkan selain 
peningkatan kemampuan dan keterampilan guru dalam membuat dan mengembangkan indikator pada aspek kognitif, 
juga potensi berpikir siswa  meningkat dari mulai yang sederhana sekedar mengetahui suatu konsep sampai mampu 
berpikir kritis melalui analisis, bahkan siswa dibiasakan dengan sajian masalah kehidupan sehari-hari,  sehingga 
siswa mampu dalam mencari solusi memecahkan masalah kehidupan sehari-harinya. Dalam aspek ini bukan hanya 
siswa pintar yang jadi tujuan utama tapi siswa yang cerdas. 

2. Untuk  masalah yang ber-kaitan dengan pembentukan kepribadian/ bersikap yang baik  ( Ahklakul Kharimah ) dan 
kemampuan guru dalam mengembangkan   aspek afektif siswa, guru tetap ditugaskan untuk membuat dan mengem-
bangkan indikator yang disesuaikan dengan konsep SDA pada Pembelajaran IPS dengan menggunakan kata-kata 
operasional yang terdapat pada aspek afektif  ( Bloom ) Mulai dari menerima apa adanya, ikut serta dalam keaktifan  
belajar, penilaian moral (tidak egois), dapat mengatur/memimpin dan pembentukan sikap anak.  
Hasil yang diharapkan selain peningkatan kemampuan dan keterampilan guru dalam mem-buat dan 
mengembangkan indikator pada aspek afektif, juga sikap teladan dari guru, sehingga guru dapat membi-na siswa 
berahklak mulia, karena siswa sekolah dasar masih bersifat meniru, jadi apa yang dia lihat, itulah yang dia ikuti, maka 
guru harus berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku, terutama harus sesuai apa ang dikatakan dengan apa 
yang diperbuat. Kemampuan siswa yang diharapkan dari pengembangan aspek afektif ini adalah perubahan sikap 
siswa kearah yang lebih baik (akhlakul karimah) dan meingkatkan kesadaran siswa sebagai mahluk sosial , tidak bisa 
hidup sendiri tapi saling ketergantung-an dengan mahluk lain dan bersyukur dengan apa-apa yang telah diberikan 
oleh sang Pencipta yaitu Allah SWT. Dengan begitu diharapkan siswa akan menyadari bahwa dia adalah bagian dari 
sistem kehidupan yang tidak bisa hidup sendiri, dan terbentuk dalam sikapnya suatu akhlak mulia, yang bisa  menjadi 
insan yang Hablumminnallah dan hablumminnannas, maka dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka dengan 
berbagai permainan ber-andai-andai strategi VCT. 

3. Untuk   masalah yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengembangkan   aspek psikomotor siswa, maka 
dilaksanakan melalui kegiat-an lokakarya atau bengkel kerja (workshop). Kemudian Guru ditugaskan untuk membuat 
dan mengembangkan indi-kator disesuaikan dengan konsep SDA pada Pembelajaran IPS menggunakan kata-kata 
operasional yang terdapat pada aspek psikomotor (Bloom) melalui berbagai keterampilan dan pembiasaan kerja, 
secara mengaplikasikan  konsep/ ilmu pengetahuan dengan hasil produk berbagai keterampilan motorik per-
kembangan anak. 

     Hasil yang diharapkan selain peningkatan kemampuan dan keterampilan guru dalam membuat dan mengembangkan 
indikator pada aspek psikomotor, juga potensi motorik siswa akan berkembang, karena siswa tidak hanya tidak hanya 



diajarkan konsep, juga dididik supaya menerapkan konsep tersebut pada cerminan sikap/tingkah laku yang baik. 
Siswa juga mampu mengembangkan pengetahuannya dalam bentuk pembuatan suatu produk (pembuatan teknologi 
sederhana) , dengan begitu siswa akan terbiasa dengan keterampilan hidup sehari-hari, hal ini akan membantu 
menum-buhkan jiwa wiraswasta, jadi anak dibiasakan untuk membuka lapangan kerja untuk diri dan orang lain. 

V. Tinjauan Pustaka 
Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS)  merupakan  salah  satu  mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD sampai SMP. 

lPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang 
SD/MI mata pelajaran lPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran lPS,  
peserta  didik  diarahkan  untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta 
warga dunia yang cinta damai.  

Di  masa  yang  akan  datang  peserta  didik  akan  menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat 
global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran lPS dirancang untuk mengembangkan 
pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masya-rakat dalam memasuki kehidupan 
bermasyarakat yang dina-mis.  

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehen-sif, dan terpadu  dalam proses pembelajaran menuju 
kedewa-saan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan  pendekatan tersebut diharapkan peserta didik 
akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.  

 
1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Dimensi Mata Pembelajaran lPS 

Salah satu tujuan mata pelajaran lPS adalah agar peserta didik memiliki  kemampuan sebagai berikut :  memiliki 
kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, 
nasional, dan global.  Dan ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) manusia, 
tempat, dan lingkungan, 2) waktu, keber-lanjutaan dan perubahan, 3) sistem sosial dan budaya, 4) perilaku ekonomi 
dan Kesejahtraan. Sedangkan empat dimensi tujuan pembelajaran lPS adalah : 1) pengetahuan/knowledge/kognitif, 
2) keterampilan/skiil/ psikomotor, 3) sikap dan nilai/attitude dan values, 4) tindakan warga negara (Banks, 1990 : 23). 
Pembelajaran cooperativ learning adalah prosedur belajar mengajar melalui kegiatan  kelompok  untuk  mencapai  

tujuan  program pembelajaran.  Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 
dikembangkan berdasarkan pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh siswa maupun guru (Anita, Lie, 2001 : 13). 

2. Aspek kognitif ialah perolehan, penataan dan penggunaan pengetahuan (Neisser, 1976). Dalam perkembangan 
selanjutnya, istilah  kognitif menjadi  populer sebagai  salah  satu  domain  atau wilayah/ranah psikologis manusia 
yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman,  per-timbangan, pengolahan infor-masi, 
pemecahan masalah,  kesenjangan, dan keyakinan. Ranah  kejiwaan  yang  ber-pusat  di  otak  ini  juga ber-
hubungan dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan) yang bertalian dengan ranah rasa (Chaplin, 1972). 
Ranah kejiwaan yang berkedudukan pada otak ini, dalam perspektif psikologi kognitif, adalah sumber sekaligus 
pengendalian ranah-ranah kejiwaan lain-nya, yakni afektif (rasa) dan ranah psikomotor (karsa).  
Dua macam kecapakan kognitif siswa yang amat perlu dikembangkan segera khususnya oleh guru, yakni : 1) strategi 
belajar memahami isi materi pelajaran; 2) strategi meyakini arti penting isi materi pelajaran dan aplikasinya serta 
menyerap pesan-pesan moral yang terkandung dalam materi pelajaran tersebut. Tanpa mengembangkan dua macam 
kecapakan kognitif ini, agaknya siswa sulit diha-rapkan mampu mengem-bangkan ranah afektif dan psikomotornya 
sendiri.  

3. Aspek afektif adalah tumbuhnya rasa untuk menghayati (sense of attentive) terhadap nilai dari obyek-obyek yang 
dihadapi melalui alam perasaan. Secara garis besar mengklasifikasikan ranah afektif sebagai berikut: penerimaan 
(receiving), partisipasi (reseponding), Penilaian/penentuan sikap (valuing), organisasi (organizing), dan 
pembentukan pola hidup (characterization by value or value complex) (Bloom dalam Winkel, p. 150). 

4.   Aspek psikomotor adalah aspek dalam keterampilan atau kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang 
kompleks dan tersusun rapih secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. 
Keterampilan bukan hanya meliputi gerak motorik melainkan juga pengejawantahan fungsi mental yang bersifat 
kognitif. Konotasinya pun luas sehingga sampai pada mempengaruhi atau mendayagunakan orang lain. Artinya 
orang yang mampu mendayagunakan orang lain secara tepat juga dianggap sebagai orang yang terampil. 

 

VI. Metode Penelitian dan  Teknik Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas (PTK ). Penelitian ini berusaha 

mengkaji serta merefleksikan secara kritis dan kolaboratif suatu implementasi pembelajaran.  
Kegiatan penelitian ini ber-tujuan untuk menuangkan dan mengembangkan  kemampuan profesional guru tentang 

konsep menyelenggarakan   pembela-jaran dan juga mengadakan inovasi dalam kegiatan pembel-ajaran IPS di Sekolah 
Dasar, agar hasil dan proses belajar siswa lebih baik.  

Penelitian tindakan kelas (action research) adalah pene-litian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri 
melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kiner-janya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi 
meningkat (Widja, dkk. 2004:14). Sedangkan intrumen yang diguakan dalam penelitian ini adalah Instrumen yang 
dipakai adalah observasi dan tes.  

 
VII.KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Kesimpulan  

Penerapan model coope-rative learning pada konsep SDA dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan : 
a. Kemampuan guru dalam mengembangkan aspek kognitif siswa, sehingga siswa mampu berpikir kritis, dan menjadi 

anak pintar dan cerdas. 



b. Kemampuan guru dalam mengembangkan aspek afektif siswa, sehingga siswa mampu bersikap yang baik 
(berahklak mulia ) dan meningkatkan kesadaran siswa sebagai makhluk sosial ciptaan Allah swt, yang tidak 
bisa hidup sendiri, tapi saling ketergantugnan dengan makhluk lain. 

c. Kemampuan guru dalam mengembangkan aspek psikomotor siswa, menumbuhkan jiwa wiraswasta, sehingga 
keterampilan hidup siswa meningkat, dengan cara  menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di sekolah 
dengan pembuatan produk (teknologi sederhana).  

2. Saran 
Atas dasar kesimpulan di atas maka disarankan:  
1. Bagi Guru  

Pengajar atau guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif learning  untuk kegiat-an belajar 
IPS. 

2. Bagi Siswa  
Siswa diharapkan aktif dan punya kemampuan dalam memahami konsep SDA  untuk mempermudah siswa 
dalam belajar IPS.  

3. Bagi Kepala Sekolah  
Kepala sekolah hen-daknya mendukung dan memberikan bantuan baik secara moral maupun material serta 
memberikan motivasi kepada guru-guru untuk  menggunakan berbagai pendekatan yang inovatif, yang salah 
satunya adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif. 
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