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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan 

manusia, dengan pendidikan manusia berusaha mengembangkan potensi yang 

dimilikinya, mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Pendidikan 

merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang sesuai dengan pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta ingin mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Menurut UU RI No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I Pasal I (1) dinyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Syah, 

2004, hlm.1). 

 Pada era globalisasi saat ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas sehingga mampu bersaing dengan negara lain yang telah maju. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualiats akan berpengaruh 

pada kemajuan diberbagai bidang. Di samping mengusahakan pendidikan yang 

berkualitas, pemerintah perlu melakukan perataan pendidikan dasar bagi setiap 

warga negara indonesia, agar mampu berperan serta dalam memajukan kehidupan 

bangsa. Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat diperoleh dari proses 

pembelajaran yaitu melalui pendidikan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta saran dan pendapat para guru maka pembelajaran sains 

disajikan dengan menerapkan berbagai pendekatan sehingga relevan dengan 

tujuan pembelajaran IPA yakni menyajikan berbagai fakta atau percobaan 

sehingga dapat menambah pengalaman anak didik baik di rumah maupun di 

sekolah. Menurut Suyitno (2002, hlm.7) Pada prinsipnya, mempelajari IPA 

sebagai cara mencari tahu dan cara mengerjakan atau melakukan dan membantu 

siswa untuk memahami alam sekitar secara lebih mendalam. Pendidikan IPA 

dihadapkan dengan permasalahan diantaranya perangkat
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pembelajaran IPA yang mampu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu melalui 

tema tertentu, antar konsep dalam satu mata pelajaran dengan konsep mata 

pelajaran lain. Permasalahan mendasar adalah pembelajaran IPA pada umumnya 

hampir setiap sekolah dasar dalam proses kegiatan pembelajarannya masih 

menerapkan metode ceramah ketika proses pembelajaran berlangsung.  

Pada kenyataan dilapangan berdasakan observasi peneliti aktivitas dan 

hasil belajar siswa sangat rendah. Rendahnya aktivitas belajar siswa  tersebut 

dapat terlihat langsung dari kurangnya keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran, hanya terlihat 12 dari 36 siswa yang ikut berperan aktif selama 

proses pembelajaran IPA. Artinya hanya 37,5% siswa yang ikut aktif dalam 

pembelajaran dan 62,5% siswa yang belum aktif dalam proses pembelajaran, hal 

tersebut dilihat berdasarkan indikator aktivitas belajar siswa yang tercantum 

dalam bab selanjutnya. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan siswa kurang 

terlibat dalam proses pembelajaran seperti siswa merasa bosan, malas belajar, 

sibuk sendiri tanpa memperhatikan pelajaran yang sedang diajarkan, sehingga 

tujuan pembelajaran yang diinginkan tidak berjalan dengan baik. Pembelajaran 

terpusat pada satu arah, interaksi aktif antara siswa dengan guru atau siswa dengan 

siswa jarang terjadi. Siswa kurang terampil menjawab pertanyaan atau bertanya 

tentang konsep yang diajarkan. Siswa kurang bisa bekerja dalam kelompok 

diskusi dan pemecahan masalah yang diberikan. Mereka cenderung belajar 

sendiri-sendiri. Pengetahuan yang didapat bukan dibangun sendiri secara bertahap 

oleh siswa atas dasar pemahaman sendiri. Karena siswa jarang menemukan 

jawaban atas permasalahan atau konsep yang dipelajari. Seharusnya pengetahuan 

yang dikembangkan  secara aktif oleh siswa dan tidak diterimah secara pasif dari 

lingkungan sekitarnya. Siswa harus berani  menghadapi  dan menyelesaikan 

masalah dalam sistuasi pembelajaran yang baru karena pembelajaran secara 

konstruktivisme menerusi cooperative learning yang membina sendiri 

pengetahuan konsep dan ide secara aktif akan menjadikan siswa lebih faham, 

lebih yakin, percaya diri dan lebih bersemangat  untuk belajar.  Hal ini senada 

dengan diutarakan oleh Samatowa (2010, hlm.54) yang mengimplikasi pandangan 

kontruktivisme bahwa pengetahuan itu tidak dapat dipindahkan secara utuh dari 
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pikiran guru ke siswa, namun secara aktif dibangun oleh siswa sendiri  melalui 

pengalaman nyata”.   

Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa ternyata dengan 

pendekatan pembelajaran seperti itu hasil belajar siswa  belum maksimal. Hal ini 

tampak pada pencapaian nilai akhir siswa. Dalam penelitian  pada siswa kelas V 

ini terbukti dalam satu kelas dari 36 siswa dengan jumlah  yang memperoleh nilai 

60 kebawah atau belum menacapai KKM 14 siswa atau 38,8%  dan 22 siswa atau 

61,1% yang mendapatkan nilai 70 ke atas atau mencapai KKM yang sudah 

ditetapkan disekolah dengan menggunakan kurikulum 2013. Rendahnya 

pencapaian nilai akhir siswa ini, menjadi indikasi bahwa pembelajaran yang 

dilakukan selama ini belum efektif. Nilai akhir dari evaluasi belajar belum 

mencakup penampilan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, hingga sulit 

untuk mengukur kemampuan  siswa memahami apa yang diajarkan. Dengan 

adanya penilaian hasil belajar dapat mengetahui  seberapa besar keberhasilan 

siswa dalam menguasai atau memahami materi  yang telah diajarkan oleh guru 

selama proses pembelajaran yang  diperoleh melalui  gambaran  kemampuan 

siswa  dalam mencapai  tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi 

dasar  yang telah dirumuskan dalam kurikulum 2013. Hal ini sejalan  dengan yang 

diutarakan Kunandar (2013, hlm.65) bahwa penilaian hasil belajar merupakan 

suatu rangkaian kegiatan guru yang berkaitan yang mengikuti proses 

pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan  penilaian hasil belajar itu berlansung  

selama pembelajaran itu dilaksanakan, dimana seluru data/instrument  yang terkait  

dengan penilaian akan dilakukan dikumpulkan  melalui prosedur yang sesuai 

dengan indikator  yang akan di nilai.   

Untuk memperbaiki hasil belajar dan aktivitas belajar siswa tersebut perlu 

digunakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang lebih komprehensip dan 

dapat mengaitkan materi teori dengan kenyataan yang ada di lingkungan 

sekitarnya. Atas dasar itulah peneliti mencoba mengembangkan penggunaan  

kooperatif tipe Make- A Match. Model pembelajaran kooperatif didasarkan atas 

falsafah homo homini socius, falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah 

mahluk sosial (Lie, 2003 hlm. 27). Sedangkan menurut Ibrahim (2000, hlm.2) 

model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang membantu 
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siswa mempelajari isi akademik dan hubungan sosial. Ciri khusus pembelajaran 

kooperatif mencakup lima unsur yang harus diterapkan, yang meliputi; saling 

ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi 

antar anggota dan evaluasi proses kelompok (Lie, 2003 hlm.30). 

Model pembelajaran kooperatif tipe Make-A Match bukanlah hal yang 

sama sekali baru bagi guru. Berdasarkan penelitian terdahulu Erlina (2014, hlm.3) 

Penggunaan Model Cooperative Learning Tipe Make-A Match untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA terlihat bahwa hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan dengan persentase ketuntasan KKM 88,9% 

sehingga peneliti menggunakan model yang sama, namun yang membedakan 

dalam penggunaan model kooperatif tipe Make-A Match ini adalah meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran  IPA kelas V SD. Model 

pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam 

kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang dan 

rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku 

yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender. Model pembelajaran 

kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Guna meningkatkan aktivitas  dan hasil belajar  siswa dalam kelas, maka 

peneliti  menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make-A Match. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Make-A Match atau mencari pasangan merupakan 

salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan metode ini 

dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya 

diberi poin. Berdasarkan  uraian latar belakang yang telah dipaparkan  di atas  

maka penulis melaksanakan  penelitian tindakan kelas  yang berjudul” 

Penggunaan Model Kooperatif Tipe Make-A Match Untuk Meningkatkan 

Akivitas Dan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPA SD”. 
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B. Rumusan Masalah PTK 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di teliti 

adalah bagaimana efektifitas penggunaan model  kooperatif tipe Make-A Match  

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa  dalam pembelajaran IPA  

maka rumusan masalah selanjutnya di uraikan  kedalam pertanyaaan peneliti 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

kooperatif tipe Make-A Match  untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa  dalam pembelajaran IPA  kelas V SD ? 

2. Bagaimanakah  aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model  

kooperatif tipe Make-A Match  dalam  pembelajaran IPA kelas V SD ? 

3. Bagaimanakah  hasil belajar siswa dengan menggunakan model kooperatif 

tipe Make-A Match dalam  pembelajaran IPA kelas V SD ? 

C. Tujuan PTK 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah  

untuk menganalisis: 

1. Pelaksananaan pembelajaran IPA kelas V SD dengan menerapkan  model 

kooperatif tipe Make-A Match.  

2. Aktivitas  belajar siswa kelas V SD dalam pembelajaran dengan menggunakan 

model kooperatif tipe Make-A Match. 

3. Hasil belajar siswa kelas V SD dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan 

model kooperatif tipe Make-A Match. 

D. Manfaat penelitian  

Penelitian tindakan kelas  dilakukan penulis di kelas V SD dengan 

menggunakan model kooperatif tipe Make-A Match  ini diharapkan dapat 

memberikan  manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

      Bagi Peneliti  

1) Digunakan sebagai bahan kajian dalam melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan menggunakan  model kooperatif tipe Make-A Match di 

sekolah. 
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2) Dari pengamatan langsung peneliti dapat mengamati bagaimana guru 

menerapakan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

3) Dapat Memperbaiki dan meningkatkan aktivitas  belajar mengajar yang 

kurang menyenangkan dengan menggunaan model kooperatif tipe Make-

A Match. 

4) Dapat mengembangkan kemampuan peneliti ketika mengajar agar lebih 

profesional dalam memilih model yang sesuai. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peserta Didik  

1) Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make-A Match 

dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menggunakan 

keterampilan bertanya, mengeluarkan pendapat serta berinteraksi dengan 

siswa yang  aktif dalam kelas. 

2) Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk saling bekerjasama satu 

sama lain di dalam kelompoknya untuk memecahkan masalah yang 

diberikan. 

3) Membuat siswa terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan 

kepadanya melalui kartu tanya . 

4) Melalui model kooperafit tipe Make-A Match siswa dapat menguasai 

konsep materi IPA dengan cara memasangkan antara pertanyaan dan 

jawaban. 

 b. Bagi Guru  

1) Dengan menggunakan model kooperatif tipe Make-A Match guru akan 

mengajar  lebih efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang dikelolanya terutama dalam pembelajaran IPA 

2) Memberikan gambaran kepada guru dalam merancang pembelajaran 

dengan menggunakan model kooperatif  tipe  Make-A Match sebagai 

salah satu pilihan model pembelajaran. 

3) Dengan menerapkan model pembelajaran tipe Make-A Match membuat 

guru mampu menunjukkan kinerjanya yang profesional dengan 
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mengembangkan keterampilan dalam membuat kartu soal dan jawaban 

yang bervariasi. 

4) Melalui model kooperatif tipe Make-A Match guru mampu menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan guna menghindari  kejenuhan siswa 

dalam pembelarajan IPA  

c. Bagi sekolah 

1) Memberikan perkembangan positif pada pendidikan di sekolah dengan 

memperbaiki kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan model 

pembelajaran yang tepat. 

2) Sebagai masukan pembaharuan  dalam pembelajaran IPA  yang bisa di 

aplikasikan   juga dalam  pembelajaran lain. 

3) Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas belajar 

mengajar  di sekolah dasar. 

4) Dapat meningkatkan  mutu lulusan sekolah. 

 

 

 

 


