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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses belajar mengajar yang bisa diterapkan dalam 

pembelajaran yang efektif harus diimbangi dengan kemampuan guru menguasai 

model pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. Proses pembelajaran yang 

berkembang di kelas umumnya ditentukan oleh peran guru dan siswa sebagai 

individu-individu yang terlibat langsung di dalam proses tersebut. Kemampuan 

serta kesiapan guru dalam mengajar memegang peranan penting bagi keberhasilan 

proses pembelajaran pada siswa. 

Namun pada kenyataannya fakta ditemukan terjadinya kesenjangan dalam 

proses pembelajaran IPS. Demikian halnya pada saat peneliti melakukan 

pengamatan observasi di SDN 5 Cikidang Kamis, 6 Maret 2014 dalam mata 

pelajaran IPS tentang Masalah Sosial di Lingkungan Setempat terlihat keaktifan 

siswa masih rendah. Hal ini ditunjukan dengan perilaku siswa yang kurang 

partisipasi dalam proses pembelajaran, saat diberikan kesempatan untuk bertanya 

mereka hanya berdiam diri terlihat takut mengajukan pendapatnya dan pertanyaan 

yang belum dipahaminya. Selain itu tidak terdorong untuk melakukan aktivitas 

yang memberikan pengalaman yang dibutuhkan untuk pengembangan konsep 

IPS, saat berdiskusi siswa hanya diam tidak terlihat aktif dan hanya mengandalkan 

siswa yang pintar saja, kemudian saat diberikan tugas siswa tidak dapat 

mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan kembali bertanya kepada guru kelas.  
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Berdasarkan analisis gejala yang terjadi, bahwa penyebab dari 

permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran IPS di kelas IV SDN 5 

Cikidang : 

1. Proses pembelajarannya yang secara umum, hanya berpusat pada guru 

(teacher centered) dengan mengandalkan bahan belajar dari buku IPS 

(TextBook) yang tersedia tanpa ditunjang dengan model dan media 

pembelajaran yang baik, sehingga menyebabkan siswa merasa bosan terhadap 

pembelajaran IPS, banyak siswa yang kurang memperhatikan materi yang 

disampaikan dan tidak ada keinginan untuk mencari pengetahuan lebih dari 

pelajaran IPS. 

2. Para peserta didik yang dirasakan belum memiliki keaktifan sepenuhnya 

timbul saat proses pembelajaran. Hal ini terlihat karena siswa tidak dilibatkan 

langsung dalam pembelajaran, dari jumlah 17 siswa hanya 10% atau 2 siswa 

(TR dan PM) saja yang bertanya ataupun menanggapi penjelasan guru saat 

proses pembelajaran. 

3. Materi pengetahuan sosial yang terlalu bersifat informatif dan menuntut 

hapalan membuat para siswa malas untuk memahami informasi, padahal 

dalam pembelajaran IPS siswa diarahkan agar dapat berinteraksi serta dapat 

berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dan ikut meningkatkan 

kemampuan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.  

Kondisi ini menunjukan bahwa pembelajaran IPS di SDN 5 Cikidang masih 

belum mampu menciptakan suasana belajar aktif dikelas. Untuk mengatasi 

kondisi ini, maka dibutuhkan suatu pola pembelajaran yang melibatkan siswa 

menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Salah satunya yang dimaksud ialah 

model Cooperative Learning tipe Make a Match. Cooperative Learning adalah 
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teknik pengelompokan yang didalamnya siswa bekerja terarah pada tujuan belajar 

bersama dalam kelompok kecil yang umumnya terdiri dari 4-6 orang (Isjoni, 

2011: 6). 

Salah satu model Cooperative Learning yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa yaitu melalui model Cooperative learning 

teknik  Make a Match (mencari pasangan). Menurut Lie (2004:55), “Model 

pembelajaran mencari pasangan (make a match) sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam pembelajaran aktif yang menyenangkan”. Model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe Make a Match ini banyak dikembangkan 

dalam pembelajaran di sekolah karena memiliki keunggulan yang dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik. Dengan 

model pembelajaran ini siswa dapat memahami suatu konsep atau informasi 

tertentu dengan mencari pasangan yang sesuai dalam suasana yang aktif dan 

menyenangkan, karena selama proses pembelajaran siswa dituntut untuk aktif 

bekerjasama mencari kartu-kartu pasangan, berdiskusi sesuai materi, 

menyelesaikan tugas dengan disiplin waktu, berani menampilkan hasil jawaban, 

sehingga diharapkan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang baru dan 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka penulis termotivasi untuk 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas dalam rangka memperbaiki 

pembelajaran IPS dengan judul “Penerapan Model Cooperative Learning type 

Make a Match Untuk Meningkatkan Keaktifan Pada Pembelajaran IPS 

Materi Masalah-masalah Sosial di Lingkungan Setempat Kelas IV SDN 5 

Cikidang” 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah “Penerapan Model 

Cooperative Learning tipe Make a Match Untuk Meningkatkan Keaktifan pada 

Pembelajaran IPS dalam materi Masalah-masalah Sosial di Lingkungan Setempat 

Kelas IV SDN 5 Cikidang”. Berdasarkan latar belakang, diperoleh beberapa 

rumusan masalah yang dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksananaan model pembelajaran cooperative learning tipe 

make a match pada pembelajaran IPS tentang Masalah-masalah Sosial di 

Lingkungan Setempat pada siswa kelas IV SDN 5 Cikidang? 

2. Bagaimanakah keaktifan siswa dengan menerapkan model cooperative 

learning tipe make a match pada pembelajaran IPS tentang Masalah Sosial di 

Lingkungan Setempat pada siswa kelas IV SDN 5 Cikidang? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran cooperative learning tipe 

make a match pada pembelajaran IPS tentang Masalah Sosial di Lingkungan 

Setempat pada siswa kelas IV SDN 5 Cikidang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keaktifan melalui penerapan model 

cooperative learning tipe make a match tentang Masalah Sosial di 

Lingkungan Setempat pada siswa kelas IV SDN 5 Cikidang. 

 

D. Metode Penelitian 
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Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang 

bersifat Kualitatif, yang menghasilkan penelitian data deskriptif karena 

bermaksud mendeskripsikan, menganalisis dan mengamati suatu generalisasi dari 

pengamatan mengenai pelaksanaan suatu program, kemudian hasil dari temuan 

data tersebut dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengembangan program 

layanan selanjutnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), model Penelitian Tindakan Kelas yang digunakan ialah 

Model Spiral seperti yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart (Khomarudin. 

Z, 2009:23) yaitu merupakan kegiatan dalam bentuk spiral yang meliputi :  

Perencanaan (Planning), Pelaksanaan (Action), Observasi (Observation), dan 

Refleksi (Reflection). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, 

siswa dan sekolah. 

1. Guru 

Dapat menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe make a 

match dengan baik dalam pembelajaran IPS tentang materi Masalah Sosial di 

Lingkungan Setempat. 

 

2. Siswa 

Penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe make a match  

siswa dapat menerima pengalaman belajar yang lebih variatif sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran. 

3. Sekolah 
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Dapat digunakan sebagai referensi untuk menggali ilmu terutama dalam 

model pembelajaran cooperative learning tipe make a match. 

 

F. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah atau sub masalah 

yang diajukan oleh peneliti yang dijabarkan dalam kajian teori. Hipotesis yang 

dapat diajukan peneliti ini adalah : Penerapan Model Cooperative Learning tipe 

Make a Match Dapat Meningkatkan Keaktifan Pada Pembelajaran IPS Materi 

Masalah-masalah Sosial di Lingkungan Setempat Kelas IV SDN 5 Cikidang. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menyamakan persepsi dan tidak terjadi kesalahpmahan dalam 

menafsirkan, maka akan diberikan definisi operasional dari istilah-istilah yang 

digunakan penelitian ini antara lain : 

1. Model cooperative learning 

Cooperative Learning dapat diartikan belajar bersama-sama, saling 

membantu antara satu dengan yang lain dalam belajar dan memastikan 

bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang 

telah ditentukan sebelumnya (Isjoni, 2010: 6). 

2. Model cooperative learning tipe Make a Match 

Model pembelajaran cooperative Learning tipe Make a Match adalah 

model pembelajaran yang di kembangkan untuk memahami suatu konsep 

atau informasi tertentu yang harus di tentukan siswa dengan mencari 

pasangan dalam suasana belajar yang menyenangkan (Hidayati. 2009 : 

7.32) 
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3. Konsep Keaktifan 

Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar merupakan untuk mengkonstruksi 

pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif membangun pemahaman atas 

persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam proses 

pembelajaran. Menurut Sudjana Nana (2001: hal 110) proses pembelajaran 

yang bermakna siswa aktif yaitu: 

a. Siswa tidak hanya meneria informasi, tetapi lebih banyak mencari 

dan memberi informasi 

b. Siswa banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang 

disampaikan oleh gur atau pendapat teman 

c. Siswa lebih banyak mengajukan pertanyaan, baik kepada guru 

maupun kepada teman 

d. Siswa memberikan respon nyata terhadap stimulus belajar yang 

diberikan oleh guru seperti membaca,mengerjakan tugas, 

berdiskusi, bertanya apabila mendapatkan kesulitan kepada teman 

maupun ke guru kelas, dan mencari beberapa informasi dari sumber 

belajar. 

e. Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil 

pekerjaannya, sekaligus memperbaiki dan menyempurnakan 

pekerjaan yang dianggapnya masih belum sempurna. 

f. Siswa membuat sendiri kesimpulan pelajaran dengan bahasa dan 

cara masing-masing, baik secara mandiri maupun secara 

berkelompok. 

g. Siswa memanfaatkan sumber belajar atau lingkungan sekitar secara 

optimal dalam kegiatannya, merespon stimulus belajar yang 

diberikan oleh guru. 
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4. Konsep Ilmu Pengetahuan sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah bidang studi IPS merupakan gambaran 

ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi dan terpadu (Lili M. Sadeli dalam 

Hidayati, dkk. 2008 : 1.26) 

 

 

 

 

H. Judul Penelitian :  

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE MAKE A 

MATCH UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN PADA 

PEMBELAJARAN IPS MATERI MASALAH SOSIAL DI LINGKUNGAN 

SETEMPAT 

(Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas IV SDN 5 Cikidang Kecamatan 

Lembang Kabupaten Bandung Barat Semester II 2013/2014) 

 

I. Bidang Kajian :  

Bidang kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai model 

pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran IPS, dengan fokus yang berkaitan 

dengan Penerapan Model Cooperative Learning tipe Make a Match Untuk 

Meningkatkan Keaktifan pada Pembelajaran IPS dalam materi Masalah-masalah 

Sosial di Lingkungan Setempat Kelas IV SDN 5 Cikidang. 

  

J. Latar Belakang Masalah 
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Pendidikan adalah proses belajar mengajar yang bisa diterapkan dalam 

pembelajaran yang efektif harus diimbangi dengan kemampuan guru menguasai 

model pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. Proses pembelajaran yang 

berkembang di kelas umumnya ditentukan oleh peran guru dan siswa sebagai 

individu-individu yang terlibat langsung di dalam proses tersebut. Kemampuan 

serta kesiapan guru dalam mengajar memegang peranan penting bagi keberhasilan 

proses pembelajaran pada siswa. 

Namun pada kenyataannya fakta ditemukan terjadinya kesenjangan dalam 

proses pembelajaran IPS. Demikian halnya pada saat peneliti melakukan 

pengamatan observasi di SDN 5 Cikidang Kamis, 6 Maret 2014 dalam mata 

pelajaran IPS tentang Masalah Sosial di Lingkungan Setempat terlihat keaktifan 

siswa masih rendah. Hal ini ditunjukan dengan perilaku siswa yang kurang 

partisipasi dalam proses pembelajaran, saat diberikan kesempatan untuk bertanya 

mereka hanya berdiam diri terlihat takut mengajukan pendapatnya dan pertanyaan 

yang belum dipahaminya, tidak terdorong untuk melakukan aktivitas yang 

memberikan pengalaman yang dibutuhkan untuk pengembangan konsep IPS, saat 

berdiskusi siswa hanya diam tidak terlihat aktif dan hanya mengandalkan siswa 

yang pintar saja, kemudian saat diberikan tugas siswa tidak dapat mengerjakan 

tugas tersebut dengan baik dan kembali bertanya kepada guru kelas.  

Berdasarkan analisis gejala yang terjadi, bahwa penyebab dari 

permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran IPS di kelas IV SDN 5 

Cikidang : 

4. Proses pembelajarannya yang secara umum, hanya berpusat pada guru 

(teacher centered) dengan mengandalkan bahan belajar dari buku IPS 
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(TextBook) yang tersedia tanpa ditunjang dengan model dan media 

pembelajaran yang baik, Sehingga menyebabkan siswa merasa bosan 

terhadap pembelajaran IPS, banyak siswa yang kurang memperhatikan 

materi yang disampaikan dan tidak ada keinginan untuk mencari 

pengetahuan lebih dari pelajaran IPS. 

5. Para peserta didik yang dirasakan belum memiliki keaktifan sepenuhnya 

timbul saat proses pembelajaran. Hal ini terlihat karena siswa tidak 

dilibatkan langsung dalam pembelajaran, dari jumlah 17 siswa hanya 10% 

atau 2 siswa (TR dan PM) saja yang bertanya ataupun menanggapi 

penjelasan guru saat proses pembelajaran. 

6. Materi pengetahuan sosial yang terlalu bersifat informatif dan menuntut 

hapalan membuat para siswa malas untuk memahami informasi, padahal 

dalam pembelajaran IPS siswa diarahkan agar dapat berinteraksi serta 

dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dan ikut meningkatkan 

kemampuan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.  

Kondisi ini menunjukan bahwa pembelajaran IPS di SDN 5 Cikidang 

masih belum mampu menciptakan suasana belajar aktif dikelas. Untuk mengatasi 

kondisi ini, maka dibutuhkan suatu pola pembelajaran yang melibatkan siswa 

menjadi aktif. Salah satunya yang dimaksud ialah model Cooperative Learning. 

Cooperative Learning adalah teknik pengelompokan yang didalamnya siswa 

bekerja terarah pada tujuan belajar bersama dalam kelompok kecil yang umumnya 

terdiri dari 4-6 orang (Isjoni, 2011: 6). 

Salah satu model Cooperative Learning yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa yaitu melalui model Cooperative learning 

teknik  Make a Match (mencari pasangan). Dengan model pembelajaran ini siswa 
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dapat memahami suatu konsep atau informasi tertentu dengan mencari pasangan 

yang sesuai dalam suasana yang aktif dan menyenangkan. Menurut Lie (2004:55), 

“Model pembelajaran mencari pasangan (make a match) sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam pembelajaran aktif yang menyenangkan”. Model 

pembelajaran Cooperative Learning type Make a Match ini banyak 

dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah karena memiliki keunggulan yang 

dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar dengan baik. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka penulis termotivasi untuk 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas dalam rangka memperbaiki 

pembelajaran IPS dengan judul “Penerapan Model Cooperative Learning type 

Make a Match Untuk Meningkatkan Keaktifan Pada Pembelajaran IPS 

Materi Masalah-masalah Sosial di Lingkungan Setempat Kelas IV SDN 5 

Cikidang” 

 

K. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah “Penerapan 

Model Cooperative Learning tipe Make a Match Untuk Meningkatkan Keaktifan 

pada Pembelajaran IPS dalam materi Masalah-masalah Sosial di Lingkungan 

Setempat Kelas IV SDN 5 Cikidang”. Berdasarkan latar belakang, diperoleh 

beberapa rumusan masalah yang dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

3. Bagaimanakah pelaksananaan pembelajaran IPS tentang Masalah-masalah 

Sosial di Lingkungan Setempat dengan menerapkan model pembelajaran 

cooperative learning tipe make a match pada siswa kelas IV SDN 5 

Cikidang? 
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4. Bagaimanakah keaktifan siswa di pembelajaran IPS tentang Masalah 

Sosial di Lingkungan Setempat setelah penerapan model cooperative 

learning tipe make a match pada siswa kelas IV SDN 5 Cikidang? 

5. Bagaimana pengaruh peningkatan keaktifan siswa terhadap hasil belajar 

pada pembelajaran IPS tentang Masalah Sosial di Lingkungan Setempat 

setelah penerapan model cooperative learning tipe make a match pada 

siswa kelas IV SDN 5 Cikidang? 

 

L. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini adalah : 

3. Mengidentifikasi pelaksanaan pembelajaran IPS sesuai dengan materi 

Masalah Sosial di Lingkungan Setempat dengan menerapkan model 

pembelajaran cooperative learning tipe make a match pada siswa kelas 

IV SDN 5 Cikidang. 

4. Mengidentifikasi Peningkatan keaktifan siswa dalam materi Masalah 

Sosial di Lingkungan Setempat melalui penerapan model cooperative 

learning tipe make a match pada siswa kelas IV SDN 5 Cikidang. 

5. Mengidentifikasi pengaruh peningkatan keaktifan siswa terhadap hasil 

belajar pada pembelajaran IPS tentang Masalah Sosial di Lingkungan 

Setempat setelah penerapan model cooperative learning tipe make a 

match pada siswa kelas IV SDN 5 Cikidang. 

 

M. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

guru, siswa dan sekolah. 

4. Guru 
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Dapat menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe make a 

match dengan baik dalam pembelajaran IPS tentang materi Masalah Sosial 

di Lingkungan Setempat. 

5. Siswa 

Penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe make a match  

siswa dapat menerima pengalaman belajar yang lebih variatif sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran. 

6. Sekolah 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk menggali ilmu terutama dalam 

model pembelajaran cooperative learning tipe make a match. 

 

N. Kajian Pustaka 

1. Model Cooperative Learning 

Cooperative Learning dapat diartikan belajar bersama-sama, saling 

membantu antara satu dengan yang lain dalam belajar dan memastikan 

bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang 

telah ditentukan sebelumnya (Isjoni, 2010: 6). 

Menurut Huda (2012: 27) Pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) diyakini sebagai praktik pedagogis untuk meningkatkan proses 

pembelajaran, gaya berfikir tingkat tinggi, perilaku sosial, sekaligus 

kepedulian terhadap siswa yang memiliki latar belakang kemampuan, 

penyesuaian, dan kebutuhan yang berbeda-beda. 
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David dan Roger Johnson (Slavin, 2005: 250) mengatakan bahwa 

metode-metode pembelajaran cooperative learning untuk mencapai hasil 

yang maksimal, ada empat unsur yang ditekankan yaitu : 

a. Interaksi tatap muka (face to face) : para siswa bekerja dalam 

kelompok-kelompok yang beranggotakan empat sampai lima 

orang. 

b. Saling ketergantungan antara satu dengan lainnya dalam 

kelompok secara positif untuk mencapai tujuan kelompok 

c. Tanggung jawab perseorangan (individual accountability) 

yakni para siswa harus memperlihatkan bahwa mereka secara 

individual telah menguasai materinya. 

d. Kemampuan-kemampuan interpersonal dan kelompok-

kelompok kecil: para siswa diajari mengenai sarana-sarana 

yang efektif untuk bekerja sama dan mendiskusikan seberapa 

baik kelompok mereka bekerja dalam mencapai tujuan mereka. 

 

2. Model Cooperative Learning Tipe Make a Match (Mencari 

Pasangan) 

Model pembelajaran Make a Match  artinya model pembelajaran 

mencari pasangan. Model pembelajaran cooperative Learning tipe Make a 

Match adalah model pembelajaran yang di kembangkan untuk memahami 

suatu konsep atau informasi tertentu yang harus di tentukan siswa dengan 

mencari pasangan dalam suasana belajar yang menyenangkan (Hidayati. 

2009 : 7.32). Suasana pembelajaran dalam model pembelajaran Make a 

Match akan riuh, tetapi sangat asik dan menyenangkan. Karena 

keunggulan metode make a match  adalah metode tersebut dapat 
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digunakan untuk semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

anak didik, dan dalam metode ini, anak didik mencari pasangan sambil 

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan (Yudha, dkk. 2008: 67) 

Hal-hal yang perlu diperhatikan jika pembelajaran di kembangkan 

dengan make a match adalah kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri kartu 

yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban 

dari pertanyaan tersebut (Suprijono, 2009: 94).  

Setiap siswa mendapat sebuah kartu (bisa soal atau jawaban), lalu 

secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang siswa 

tersebut pegang.  

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tipe Make a Match adalah sebagai 

berikut : 

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau 

topik yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu 

soal dan bagian lainnya kartu jawaban. 

b. Setiap siswa mendapat satu buah kartu 

c. Tiap siswa memikirkan jawaban/ soal dari karu yang dipegang 

d. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya (soal jawaban) 

e. Setiap siswa yang dapat mencocokan kartunya sebelum batas 

waktu diberi poin 

f. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat 

kartu yang berbeda dari sebelumnya 

g. Demikian seterusnya 

h. Kesimpulan dari guru 
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i. Penutup 

Kelebihan Model Pembelajaran Make a Match 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif 

maupun fisik 

b. Kerena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan 

c. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari 

d. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil 

presentasi 

e. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 

Kekurangan Model Pembelajaran Make a Match 

a. Membutuhkan banyak waktu 

b. Membutuhkan media kartu sesuai dengan jumlah siswa 

 

3. Konsep Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aktif berarti giat (bekerja, 

berusaha). Dalam aspek psikologis, belajar pada hakikatnya adalah proses 

psikologis. Adapun faktor psikologis peserta didik yang mempengaruhi 

keaktifan belajarnya adalah sebagai berikut:  

(1) inteligensi, tingkat kecerdasan atau inteligensi (IQ) peserta didik tidak 

dapat diragukan lagi dalam menentukan keaktifan dan keberhasilan belajar 

peserta didik. Ini bermakna bahwa semakin tinggi tingkat inteligensinya 

maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses, begitu juga 

sebaliknya;  

(2) sikap, adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif 
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tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif 

maupun negatif; 

(3) bakat, adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir 

yang berguna untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai 

dengan kapasitas masing-masing;  

(4) minat, adalah kecenderungan atau kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu; 

(5) motivasi, adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Jadi motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk belajar. 

Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu 

berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan 

(Sardiman, 2001: 98). Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak lain 

adalah untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif 

membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka 

hadapi dalam proses pembelajaran. 

Rousseau dalam (Sardiman, 1986: 95) menyatakan bahwa setiap 

orang yang belajar harus aktif sendiri, tanpa ada aktifitas proses 

pembelajaran tidak akan terjadi. Keaktifan siswa dalam belajar merupakan 

segala kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik siswa dalam proses 

kegiatan belajar mengajar yang optimal sehingga dapat menciptakan 

suasana kelas menjadi kondusif. 

Paul B. Diedrich dalam Oemar Hamalik (2005 : 172) keaktifan dalam 

belajar siswa dibagi menjadi 8 kelompok, yaitu:  

a. Kegiatan-kegiatan visual 
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Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran dan mengamati orang lain bekerja atau 

bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan 

radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memriksa karangan, bahan-bahan 

kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegitan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, diagram peta, dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan 

berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis 

faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, berani, tenang, dan lain-lain. 
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Untuk menilai seberapa aktif kegiatan siswa di kelas, Nana Sudjana 

(2001) menyatakan keaktifan siswa dapat dilihat dari:  

(1) turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya; 

(2) terlibat dalam pemecahan masalah;  

(3) bertanya kepada siswa lain atau kepada guru jika tidak memahami 

persoalan yang dihadapinya; 

(4) berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah; 

(5) melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru;  

(6) menilai kemampuan dirinya dan hasil– hasil yang diperolehnya;  

(7) melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis;  

(8) Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang diperoleh dalam 

menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. 

 

4. Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah bidang studi IPS merupakan 

gambaran ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi dan terpadu (Lili M. Sadeli 

dalam Hidayati, dkk. 2008 : 1.26). Pengertian IPS merujuk pada kajian 

yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. 

Berbagai dimensi manusia dalam kehidupan sosialnya merupakan fokus 

kajian dari IPS (Supriatna, dkk. 2007: 4) .  

Tujuan pendidikan IPS adalah membina anak didik menjadi warga 

negara yang baik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

kepedulian sosial yang berguna bagi masyarakat dan negara. Salah satu 

materi IPS yaitu tentang masalah sosial di lingkungan setempat. Masalah 

sosial berasal dari dua kata yaitu masalah dan sosial. Masalah adalah 
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sesuatu yang harus dipecahkan sedangkan sosial adalah segala sesuatu 

mengenai masyarakat (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern : 459).  

 

O. Definisi Operasional 

1. Cooperative Learning  

Cooperative Learning adalah Pembelajaran yang dilakukan secara 

berkelompok dan menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang 

saling bertukar  fikiran dengan sesamanya untuk memahami suatu materi 

pembelajaran dalam suasana kelas yang demokratis. Cooperative Learning 

juga merupakan pendekatan yang dapat memotivasi siswa untuk aktif 

dengan sesamanya dalam memahami suatu materi pembelajaran. Dengan 

belajar dalam kelompok diharapkan siswa akan memiliki kemampuan 

berfikir tingkat tinggi, mau mendengarkan pendapat orang lain, bekerja 

sama dalam mencapai tujuan, mengembangkan rasa tanggung jawab 

terhadap sikap dan perbuatan yang pernah dilakukannya serta mampu 

menyelesaikan masalah dan mencari solusinya. 

2. Model Cooperative Learning tipe Make a Match 

Model Cooperative Learning tipe Make a Match artinya model 

pembelajaran mencari pasangan yang dikembangkan untuk memahami 

suatu materi. Dengan menggunakan model pemebelajaran ini siswa 

diharapakan lebih memahami konsep materi mata pelajaran tersebut. 

Terdapat tiga sikap siswa yang dapat diamati dalam penelitian yaitu 

menghargai pendapat teman, perhatian dan sungguh-sungguh dalam 

belajar.  
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3. Keaktifan Siswa 

Keaktifan Siswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

individu atau para peserta didik untuk memperoleh pengalaman-

pengalaman belajarnya sendiri. Keaktifan siswa selama proses belajar 

mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi 

siswa untuk belajar.  

Keaktifan siswa dapat dilihat dari kegiatan siswa yang terjadi 

dalam proses belajar mengajar yang beraneka ragam. Kegiatan-kegiatan 

yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses pembelajaran, 

peneliti memiliki beberapa indikator keaktifan siswa diantaranya yaitu ; 

a. Bertanya 

b. Mengajukan pendapat 

c. Menjawab pertanyaan guru 

d. Bekerja sama dengan siswa lain seperti ; menolong, memberi, tertib 

e. Menyelesaikan tugas-tugas dengan baik  

Indikator keaktifan tersebut dijadikan acuan oleh peneliti untuk 

mengetahui perkembangan keaktifan yang dialami siswa selama penelitian 

berlangsung. 

 

4. Masalah Sosial di Lingkungan Setempat 

Masalah sosial merupakan permasalahan yang terjadi di 

masyarakat. Masalah sosial merupakan suatu keadaan dimasyarakat yang 

tidak normal atau tidak semestinya. 

1. Kebodohan 

2. Pengangguran adalah orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak 

mendapatkan penghasilan. 
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3. Kemiskinan 

4. Kejahatan adalah tindak kriminal atau perbuatan yang melanggar 

hukum. Pengangguran dan kemiskinan dapat menyebabkan tindak 

kriminal 

5. Pertikaian disebabkan karena salah paham, emosi yang tidak terkendali 

atau karena memperebutkan sesuatu. 

Upaya Mengatasi Masalah Sosial 

1. Pemberian kartu askes (asuransi kesehatan) diberikan kepada keluarga 

miskin agar dapat berobat dirumah sakit yang ditunjuk dengan biaya 

ringan atau gratis. 

2. Pemberian beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dengan raskin 

diharapkan masyarakat yang termasuk keluarga miskin dapat 

memenuhi kebutuhan pangannya. 

3. Pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) yakni penyediaan buku 

pelajaran bagi siswa sekolah. Dengan BOS diharapkan orang tua tidak 

lagi dibebani biaya. 

4. Sekolah terbuka merupakan sekolah yang waktu belajarnya tidak 

terlalu padat dan terikat. Dengan sekolah terbuka siswa dapat sekolah 

meskipun sudah bekerja 

5. Program pendidikan luar sekolah merupakan berupa kursus-kursus 

seperti menjahit, perbengkelan atau komputer agar anak-anak yang 

putus sekolah dapat tetap memiliki ilmu dan keterampilan. 

6. Pemberian bantuan tunai langsung (BTL) merupakan dana pengganti 

kenaikan harga bahan bakar minyak. 
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7. Pemberian bantuan modal usaha diberikan kepada masyarakat miskin 

yang akan mengembangkan atau memulai suatu usaha. Bantuan ini 

akan mengurangkan angka pengangguran dan kemiskinan 

Hambatan dalam mengatasi masalah sosial 

1. Berbagai bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran. 

2. Program yang dilakukan tidak merata keseluruh daerah 

3. Kurang disiplinnya petugas dalam meyalurkan bantuan dari 

pemerintah 

4. Kurang kerja sama antara masyarakat dalam mengalami masalah 

sosial 

5. Beberapa pihak yang kurang peduli dalam masalah bantuan sosial 

 

P. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah atau 

sub masalah yang diajukan oleh peneliti yang dijabarkan dalam kajian 

teori. Hipotesis yang dapat diajukan peneliti ini adalah :  

Penerapan Model Cooperative Learning tipe Make a Match Untuk 

Meningkatkan Keaktifan Pada Pembelajaran IPS Materi Masalah-masalah 

Sosial di Lingkungan Setempat Kelas IV SDN 5 Cikidang. 

 

Q. Metode dan Prosedur Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Kajian yang diangkat dalam penelitian ini adalah Penerapan Model 

Cooperative Learning tipe Make a Match Untuk Meningkatkan Keaktifan 

Pada Pembelajaran IPS Materi Masalah-masalah Sosial di Lingkungan 

Setempat Kelas IV SDN 5 Cikidang. Pendekatan yang dilakukan dalam 
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penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat Kualitatif, yang menghasilkan 

penelitian data deskriptif karena bermaksud mendeskripsikan, 

menganalisis dan mengamati suatu generalisasi dari pengamatan mengenai 

pelaksanaan suatu program, kemudian hasil dari temuan data tersebut 

dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengembangan program layanan 

selanjutnya. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Sedangkan model Penelitian 

Tindakan Kelas yang digunakan ialah Model Spiral seperti yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart (Khomarudin. Z, 2009:23) yaitu 

merupakan kegiatan dalam bentuk spiral yang meliputi :  Perencanaan 

(Planning), Pelaksanaan (Action), Observasi (Observation), dan Refleksi 

(Reflection). Prosedur Penelitian Tindakan Kelas secara lebih rinci dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

a).  Perencanaan (Planning) 

Dalam tahap menyusun rancangan ini peneliti menentukan 

titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus 

untuk diamati. Kegiatan yang dilakukan sebelum penelitian 

meliputi :  

a. Mengadakan penelitian awal untuk memperoleh data 

b. Memperkenalkan model pembelajaran Make a Match yang 

dianggap lebih efektif untuk mencapai indikator 

c. Menyusun rencana pembelajaran dengan model Make a 

Match 

d. Menyiapkan instrumen pengumpul data untuk digunakan 

dalam pelaksanaan tindakan. 
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b). Pelaksanaan (Action)  

Kegiatan dalam tahap ini adalah melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dirancang 

sebelumnya. Penelitian melaksanakan pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model Make a Match, apabila tujuan pembelajaran 

belum tercapai pada tahap siklus pertama maka dilanjutkan pada 

tahap siklus berikutnya. Untuk membantu observer dalam 

melakukan pengamatan pelaksaan tindakan, dibuat alat pengumpul 

data sebagai alat dokumentasi atau catatan yang digunakan untuk 

memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan tindakan. Disepakati juga antara peneliti dan observer 

bahwa kehadiran observer tidak akan mengganggu kegiatan 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 

c). Observasi (Observation)  

Observasi merupakan salah satu alat pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian. Tahap ini dilakukan oleh 

pengamat atau observer. Pengamatan ini tidak dapat dipisahkan 

dengan pelaksanaan tindakan, pengamatan dilakukan pada waktu 

tindakan berlangsung. Melalui observasi dapat diketahui seberapa 

jauh kinerja pengajar, tingkah laku siswa, sikap siswa dan 

keterlibatan siswa ketika mengikuti mata pelajaran IPS dengan 

menerapkan model pembelajaran make a match, serta 

mengumpulkan data dan merekam data yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung. Keberhasilan penggunaan model ini 

dapat diketahui dengan menggunakan lembar observasi 
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keterlaksanaan pembelajaran yang dilihat dari aktivitas guru dan 

siswa.  

Untuk mengukur atau mengetahui keaktifan siswa, maka 

peneliti membuat lembar observasi siswa, karena lembar observasi 

siswa digunakan untuk mengamati aktivitas siswa. Pengambilan 

data dilakukan dengan pengamatan langsung di kelas mengenai 

kondisi siswa.   

d). Refleksi (Reflection). 

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian 

tindakan kelas. Kegiatan refleksi dilakukan setelah melakukan 

tindakan, berdiskusi tentang kekurangan atau kelebihan 

pembelajaran yang telah selesai, jika hasil refleksi menunjukan 

adanya perbaikan pada tindakan yang sudah dilakukan maka bisa 

diperbaiki pada  tindakan selanjutnya. 

Adapun setting dari penelitian ini mencakup : 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah para siswa kelas IV yang berjumlah 17 

siswa pada pembelajaran IPS 

b. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 5 Cikidang Kecamatan 

Lembang , Kabupaten Bandung Barat 

c. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret samapai dengan bulan 

April 2014 pada saat pelaksanaan PPL. 

 

R. Jadwal Penelitian 
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No. Kegiatan Waktu Pelaksanan 

1. 
Penyusunan Proposal Minggu pertama bulan Maret sampai 

minggu kedua bulan Maret  2014 

2. Seminar Proposal Minggu ketiga bulan Maret 2014 

3. 
Penyempurnaan Proposal Minggu ketiga bulan Maret sampai 

minggu keempat bulan Maret 2014 

4. 

Pelaksanaan Penelitian 

a. Pengumpulan Data 

b. Tindakan Siklus I 

c. Tindakan Siklus II 

d. Tindakan Siklus III 

 

Minggu pertama bulan April 2014 

Minggu kedua bulan April 2014 

Minggu kedua bulan April 2014 

Minggu ketiga bulan April 2014 

5. 
Pengolahan Data dan analisis 

data 

Minggu keempat bulan April sampai 

minggu kedua bulan Mei 2014 

6. 
Penyusunan dan revisi 

laporan 

Minggu ketiga bulan Mei sampai minggu 

kedua bulan Juni 2014 
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LAMPIRAN 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No. 

Aspek kegiatan yang 

diamati Aktivitas 

Siswa 

Penilaian Aktivitas Siswa 

Keterangan 
3 2 1 

1. Bertanya 

siswa bertanya 

sesuai dengan 

materi masalah 

sosial pada 

pembelajaran IPS 

siswa bertanya diluar 

materi masalah 

sosial pada 

pembelajaran IPS 

siswa tidak 

bertanya terhadap 

materi masalah 

sosial pada 

pembelajaran IPS 

 

2. 
Mengajukan 

Pendapat 

siswa dapat 

mengajukan 

pendapat dengan 

baik menggunakan 

kata-kata sendiri 

terhadap materi 

masalah sosial pada 

pembelajaran IPS 

siswa dapat 

mengajukan 

pendapat namun 

melihat dari buku 

materi masalah 

sosial pada 

pembelajaran IPS 

siswa belum bisa 

mengajukan 

pendapat terhadap 

materi masalah 

sosial pada 

pembelajaran IPS 

3. 
Menjawab 

Pertanyaan Guru 

siswa mampu 

menjawab 

pertanyaan guru 

dengan baik dan 

benar terhadap 

siswa kurang tepat 

menjawab 

pertanyaan guru 

terhadap materi 

masalah sosial pada 

siswa tidak bisa 

menjawab 

pertanyaan guru 

terhadap materi 

masalah sosial 
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materi masalah 

sosial pada 

pembelajaran IPS 

pembelajaran IPS pada 

pembelajaran IPS 

4. 

Bekerja sama dengan 

siswa lain seperti ; 

menolong, memberi, 

tertib 

siswa dapat aktif 

bekerjasama 

dengan siswa lain 

dalam 

pembelajaran IPS 

materi Masalah 

Sosial 

siswa kurang aktif 

bekerjasama dengan 

siswa lain dalam 

pembelajaran IPS 

materi Masalah 

Sosial 

siswa pasif 

bekerjasama 

dengan siswa lain 

dalam 

pembelajaran IPS 

materi Masalah 

Sosial 

5. 
Menyelesaikan tugas-

tugas dengan baik 

siswa dapat 

menyelesaikan 

tugas dengan baik 

dan benar dalam 

pembelajaran IPS 

materi Masalah 

Sosial 

siswa kurang dapat 

menyelesaikan tugas 

dengan baik dan 

benar dalam 

pembelajaran IPS 

materi Masalah 

Sosial 

siswa tidak dapat 

menyelesaikan 

tugas tugas dalam 

pembelajaran IPS 

materi Masalah 

Sosial 

 

 


