
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

 

A. Latar Belakang  

Setiap manusia mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhanya 

termasuk mengenyam pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan 

yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia, pendidikan 

dianggap sebagai suatu faktor yang penting dalam pembangunan Nasional 

di Indonesia. Dengan demikian pendidikan mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa karena melalui pendidikan 

akan terbentuk manusia yang terampil dan berkualitas.  

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003: pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Mengingat faktor pendidikan 

merupakan kebutuhan yang mendasar bagi negara untuk pembangunan 

nasional, maka lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab yang 

besar serta dituntut untuk selalu meningkatkan mutu pendidikannya. Salah 

satu pihak yang terkait dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah 

tenaga pendidik atau guru.  

 

Peningkatan mutu pendidikan juga harus didukung dengan 

pemilihan dan penerapan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan tenaga 

pendidik, siswa serta lingkungan. Kurikulum yang digunakan pada saat ini 

yaitu KTSP. Dalam standar nasional pendidikan dikemukakan bahwa 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh 



2 
 

masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh 

satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar 

kopetensi serta kopetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum diterapkan pada seluruh 

pembelajaran diantaranya yaitu pada pembelajaran IPS. 

Dalam KTSP dipaparkan bahwa mata pelajaran IPS disusun secara 

sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju 

kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Pembelajaran 

IPS tidak hanya bersifat hafalan dan pemahaman konsep saja, tetapi 

pembelajaran itu harus bermakna sehingga bisa membuat siswa lebih aktif 

dalam pembelajaran, dan mengembangkan kemampuan siswa dalam ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Keberhasilan kurikulum ini dipengaruhi 

oleh kinerja guru dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. 

Peran guru sangatlah penting, guru tidak hanya memberikan ilmu 

pengetahuan tetapi juga harus mampu memberikan keterampilan kepada 

siswa serta memberikan bimbingan untuk membentuk kualitas siswa yang 

berakhlak mulia kreatif, aktif dan inovatif. Semua bisa terwujud jika guru 

mempunyai kompetensi dan kinerja yang baik sebagai bentuk 

profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Menurut hanafiyah (2010: 

103) pembelajaran yang unggul memerlukan para guru yang profesional 

sebagai produk dari profionalisasi. Secara berkelanjutan melalui pendidikan 

dan pelatihan secara khusus sehingga melahirkan guru yang memiliki 

profesionalitas yaitu sikap mental merasa bangga dan komitmen terhadap 

pekerjaanya, serta profesionalisme berupa sikap mental untuk komitmen 
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terhadap kinerja bermutu sesuai dengan standar yang diharapkan baik dari 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain guru, siswa juga memiliki 

keterlibatan dalam pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD Negeri 2 

Bumiharjo tanggal 19 Desember 2014 pada semester ganjil tahun pelajaran 

2014/2015 di kelas IVB, diketahui nilai rata-ratanya sebesar 68,19. Hal ini 

belum sesuai dengan nilai yang diharapkan yaitu 75. Sementara itu KKM 

yang telah tetapkan  ≥ 66. Dari 21 siswa hanya terdapat 9 siswa atau 42,85% 

yang tuntas, dan masih terdapat 12 siswa atau 57,14% yang memperoleh 

nilai < 66 yang berarti belum mencapai KKM. Data tersebut menunjukan 

bahwa ketuntasan hasil belajar siswa masih rendah dapat dilihat tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel: 1.1 Persentase Hasil Belajar Siswa Semester Ganjil  

No 
Tahun 

pelajaran 

Juml

ah 

siswa 

Jumlah 

siswa 

yang 

tuntas 

Jumlah 

siswa 

yang 

tidak 

tuntas 

Rata-

rata 

kelas 

Presenta

se 

ketuntas

an 

Presenta

se 

ketidak 

tuntasan 

1 2014/2015 21 9 12 68,19 42,85% 57,14% 

 

Berdasarkan tabel di atas menyatakan hasil observasi pembelajaran 

IPS pada semester ganjil kelas IVB SD Negeri 2 Bumiharjo tahun pelajaran 

2014/2015 aktivitas dan hasil belajar yang rendah disebabkan oleh beberapa 

faktor (1) pembelajaran masih terpusat pada guru dan menggunakan metode 

yang masih monoton (ceramah, tanya jawab), sehingga dalam pembelajaran 

siswa siswa merasa jenuh, cenderung pasif dan kurang memperhatikan 
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penjelasan guru, (2) selain itu guru juga belum maksimal dalam 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan menarik, (3) guru belum 

menggunakan variasi model pembelajaran yang membangkitakan minat 

siswa dalam belajar. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu 

perubahan dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran siswa dapat 

meningkat. Dalam perbaikan proses pembelajaran ini peranan guru sangat 

penting, yaitu salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran yang 

tepat. Menurut Isjoni (2011: 49) agar guru dapat melaksanakan 

pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan hasil pembealajaran harus 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Selain menggunakan model pembelajaran yang tepat, gurupun hendaknya 

menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran sehingga 

berjalan dengan kondusif. Salah satu model pembelajaran yang efektif serta 

menyenangkan adalah model cooperative learning tipe make a match.  

Menurut Rusman (2013: 223) model cooperative learning tipe make 

a match merupakan model pembelajaran siswa mencari pasangan kartu yang 

merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat 

mencocokkan kartunya diberi poin. Model cooperatif learning tipe make a 

match melatih pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, karena ada 

unsur permainan sehingga siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran, 

selain itu melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar karena 

adanya pembatasan waktu dalam penerapan model cooperative learning tipe 

make a match. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan perbaiakn pembelajaran dengan penelitian tindakan kelas dengan 

judul “Penerapan Model Cooperative Learning tipe Make A Match untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas IVB SD Negeri 2 

Bumiharjo. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Guru masih menerapkan motede yang monoton seperti: ceramah, 

tanya jawab, sehingga siswa masih merasa jenuh. 

2. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai. 

3. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang bervariasi salah 

satunya adalah cooperative learning tipe make a match.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan model cooperative learning tipe make a 

match untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran 

IPS kelas IVB SD Negeri 2 Bumiharjo? 

2. Apakah penerapan model cooperative learning tipe make a match 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IVB SD Negeri 2 

Bumiharjo? 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

adalah untuk: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 

IVB  SD Negeri 2 Bumiharjo melalui penerapan cooperative learning 

tipe make a match. 

2. Meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IVB SD Negeri 2 

Bumiharjo melalui penerapan cooperative learning tipe make a match. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penilitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

terkait dalam penelitian diantaranya bagi siswa, guru, sekolah, maupun 

peneliti. 

 

1. Siswa  

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran 

IPS melalui penerapan model cooperative learning tipe make a 

match di kelas IVB SD Negeri 2 Bumiharjo. 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa melalui penerapan 

model cooperative learning tipe make a match di kelas IVB SD 

Negeri 2 Bumiharjo. 

2. Guru  

 Dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan 

guru dalam menerapkan model cooperative learning tipe make a 
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match, pada pembelajaran IPS sehingga menjadi guru yang 

profesional. 

3. Sekolah  

 Dapat menjadi masukan bagi sekolah dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui penerapan model 

cooperative learning tipe make a match. 

4. Peneliti  

Dapat menambah pengetahuan tentang penelitian tindakan 

kelas, menggunakan model cooperative learning tipe make a match 

pada pembelajaran IPS, guna mutu pendidikan di Indonesia. 


