
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk memanusiakan 

manusia kearah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan 

menurut Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

Tahun 2003, tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Melalui 

Pendidikan Nasional diharapkan dapat ditingkatkan kemampuan, mutu 

kehidupan, dan martabat Indonesia. 

Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, 

dengan pendidikan manusia berusaha mengembangkan potensi yang 

dimilikinya, mengubah tingkah laku kearah yang lebih baik. Pendidikan juga 

dapat mencetak manusia menjadi sumber daya manusia yang handal dan 

terampil di bidangnya. Pendidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian 

peristiwa yang kompleks. Peristiwa  tersebut merupakan suatu rangkaian 

kegiatan komunikasi antar manusia sehingga manusia itu tumbuh sebagai 

pribadi yang utuh. Menurut Sagala (2010:4) pendidikan merupakan suatu 
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proses dalam rangka mempengaruhi siswa supaya mampu menyelesaikan diri 

sebaik mungkin dengan lingkungannya dan yang akan menimbulkan 

perubahan pada dirinya yang memungkinkan, sehingga berfungsi sesuai 

kompetensinya dalam kehidupan masyarakat. 

Sesuai dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan 

usaha sadar yang dilakukan melalui kegiatan atau latihan untuk mengubah 

sikap dan tata laku serta untuk mendewasakan diri supaya mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Usaha tersebut dapat ditempuh 

melalui pendidikan formal, informal, dan non formal yang berlangsung di 

dalam maupun di luar sekolah. 

Sejalan dengan itu, Petrus, dkk (2009:1) mengemukakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari 

tingkah laku manusia, baik tingkah laku perorangan maupun tingkah laku 

kelompok. Ada bermacam-macam aspek tingkah laku manusia dalam 

masyarakat, seperti aspek budaya, sikap, mental, ekonomi, dan hubungan 

sosial. Aspek-aspek inilah kemudian yang mengkondisikan untuk 

menghasilkan pengetahuan disiplin ilmu sosial yang dipelajari di sekolah. 

Untuk itu IPS merupakan mata pelajaran yang penting bagi jenjang 

pendidikan dasar. Hal ini dipandang bahwa pendidikan dasar merupakan 

pendidikan yang mendasari pendidikan selanjutnya dengan pertimbangan 

aspek-aspek tingkah laku perlu dipolakan sedini mungkin agar mereka 

berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. 
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Salah satu komponen yang terpenting dalam pendidikan adalah kurikulum. 

Pada tahun 2013 telah diberlakukan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013, 

sesuai dengan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 

menyatakan bahwa mulai tahun pelajaran 2013/2014 diberlakukan kurikulum 

baru yaitu kurikulum 2013 secara bertahap. Dengan diberlakukannya 

kurikulum 2013 ini diharapkan mampu membawa pendidikan Indonesia 

kearah yang lebih baik dan berkualitas. 

Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru diharapkan mampu memberikan 

inovasi baru dalam pembelajarannya, sehingga pembelajaran di kelas tidak 

membosankan dan dapat mewujudkan siswa yang aktif dalam proses 

pembelajaran. Guru dituntut mampu merancang kegiatan pembelajaran  

sebaik mungkin agar memberikan pengalaman belajar yang melibatkan 

proses mental dan fisik melalui interaksi antar siswa, siswa dengan guru, 

lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Untuk tercapainya proses pembelajaran yang aktif, guru harus pintar memilih 

model ataupun metode yang sesuai dengan materi agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. SD Negeri Tulungbuyut pada semester genap tahun pelajaran 

2013/2014 sudah melaksanakan kurikulum 2013 namun pelaksanaannya 

belum maksimal, karena guru belum terampil dalam membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan guru belum terampil melaksanakan 

pembelajaran tematik. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi peneliti untuk 
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bisa memberikan yang terbaik dalam memperkenalkan dan 

mengimplementasikan kurikulum 2013 kepada siswa SD Negeri Tulungbuyut 

khususnya siswa kelas IVA. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan peneliti di SD Negeri 

Tulungbuyut Tahun Pelajaran 2013/2014 khususnya pada kelas IVA, 

umumnya hasil belajar belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditentukan yaitu 60,00 khususnya pada mata pelajaran IPS. Sebagai 

ilustrasi disajikan data hasil ulangan akhir semester pada semester ganjil 

2013/2014 didapat data sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Hasil Ulangan Akhir Semester Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial Siswa Kelas IVA SD Negeri Tulungbuyut Semester Ganjil 

2013/2014. 

 

 

No Rentang Nilai Jumlah Siswa Presentase Keterangan 

1 60 keatas 6 25% Tuntas 

2 50-59 9 37,5% Belum Tuntas 

3 40-49 5 20,83% Belum Tuntas 

4 39 kebawah 4 16,67% Belum Tuntas 

Jumlah 24 100% 

Sumber : SD Negeri Tulungbuyut 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa siswa yang 

tuntas berjumlah 6 orang siswa (25%) sedangkan siswa yang belum tuntas 

mencapai 18 orang siswa (75%). Nilai tersebut belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 60,00 dan ketuntasan 

siswa berdasarkan KKM mencapai ≤75% dari seluruh jumlah siswa yang ada. 
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Penyebab rendahnya persentase siswa yang tuntas ini menunjukan rendahnya 

hasil belajar siswa sebagai akibat dari kurang aktifnya siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan kurang tepatnya penerapan model 

pembelajaran yang digunakan, dan dalam pembelajaran tidak menggunakan 

media sehingga kurang menarik perhatian siswa. Dalam pembelajaran guru 

hanya memakai metode ceramah dan diskusi yang masih bersifat one way 

traffic communication yang berpusat pada guru sehingga siswa kurang 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Artinya guru hanya 

mentransformasi ilmu pengetahuannya dan siswa tinggal menerima. Di 

bawah ini adalah hasil observasi aktivitas siswa, dalam pembelajaran ini guru 

menggunakan metode ceramah dan diskusi serta tidak menggunakan media: 

 

Tabel 1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas IVA SD Negeri 

    Tulungbuyut  

 

 

Nilai Aktivitas (NA) 

Yang Diperoleh 
Kualifikasi 

Jumlah 

Siswa 
Nilai 

80 % < NA < 100% Sangat Aktif (SA) 1 4,17% 

60 % < NA < 80% Aktif (A) 3 12,5% 

40 % < NA < 60% Cukup Aktif (CA) 5 20,83% 

20 % < NA < 40% Kurang Aktif (KA) 11 45,83% 

0 % < NA < 20% Sangat Kurang Aktif (SK) 4 16,67% 

Sumber : SD Negeri Tulungbuyut 

 

 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, menunjukkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, dari seluruh jumlah siswa yang termasuk dalam kategori sangat 

aktif berjumlah 1 orang siswa (4,17%), kategori aktif berjumlah 3 orang siswa 

(12,5%), kategori cukup aktif berjumlah 5 orang siswa (20,83%), kategori 
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kurang aktif berjumlah 11 orang siswa (45,83%), dan kategori sangat kurang 

aktif berjumlah  4 orang siswa (16,67%). 

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah di atas, diperlukan adanya suatu 

model pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa agar siswa lebih aktif sehingga hasil belajar siswa meningkat. Salah 

satu alternatif model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

pembelajaran tersebut adalah model cooperative learning tipe make a match, 

model pembelajaran yang dapat digunakan agar siswa lebih aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa meningkat. Menurut 

Andriyani (2013:30) cooperative learning tipe make a match adalah salah 

satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, 

baik secara kognitif maupun fisik karena ada unsur permainan yang membuat 

model ini menyenangkan. Penerapan model pembelajaran ini dimulai dari 

teknik yaitu siswa diminta mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan 

kartunya diberi poin. Dengan demikian model cooperative learning tipe make 

a match dapat digunakan untuk melatih dan mengembangkan berbagai 

keterampilan dan kecakapan tingkat tinggi, serta meningkatkan pencapaian 

hasil belajar. 

Cooperative learning tipe make a match merupakan model pembelajaran di 

mana siswa dapat mencari pasangan sambil belajar menggali suatu konsep 

atau tema dengan suasana yang menyenangkan. Siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas 
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interaksi dan komunikasi yang berkualitas, dapat memotivasi siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

Berdasarkan permasalahan yang di uraiankan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan  perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas yang 

berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS dengan Tema 

Indahnya Negeriku Melalui Model Cooperative Learning tipe Make a Match 

Pada Siswa Kelas IVA SD Negeri Tulungbuyut Kecamatan Hulu Sungkai 

Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi. 

2. Pembelajaran tidak menggunakan media sehingga siswa kurang tertarik 

dalam mengikuti pembelajaran. 

3. Guru hanya memakai metode ceramah dan diskusi yang bersifat one way 

traffic communication yang berpusat pada guru sehingga siswa kurang 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Guru hanya mentransformasi ilmu pengetahuannya dan siswa tinggal 

menerima. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti dapat merumuskan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya aktivitas belajar siswa kelas IVA SD Negeri Tulungbuyut. 

2. Rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas IVA SD Negeri Tulungbuyut. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah dengan melalui model cooperative 

learning tipe make a match pada tema indahnya negeriku dapat meningkatkan  

aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas IVA SD Negeri Tulungbuyut, 

Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, tahun pelajaran 

2013/2014?”. 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian pada model 

cooperative learning tipe make a match ini sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar dengan tema indahnya negeriku 

melalui model cooperative learning tipe make a match pada siswa kelas 

IVA di SD Negeri Tulungbuyut, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten 

Lampung Utara, tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan tema indahnya negeriku 

melalui model cooperative learning tipe make a match pada siswa 
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kelas IVA di SD Negeri Tulungbuyut, Kecamatan Hulu Sungkai, 

Kabupaten Lampung Utara, tahun pelajaran 2013/2014. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak 

pihak, yaitu: 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

pada tema indahnya negeriku  melalui penerapan model cooperative 

learning tipe make a match. 

2. Bagi guru, diharapkan  dapat menambah wawasan, memperbaiki kualitas 

pembelajaran di kelas dan meningkatkan kinerja guru dalam mengajar. 

3. Bagi sekolah, diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk 

mengoptimalkan pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran di SD Negeri Tulungbuyut. 

4. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 

cooperative learning tipe make a match, dan agar kelak ketika menjadi 

seorang guru mampu menjalankan tugas dan pekerjaannya secara 

professional, serta dapat berlatih dalam membuat perangkat pembelajaran 

kurikulum 2013 agar kelak saat terjun ke lapangan peneliti tidak 

mengalami kendala dalam penyusan perangkat pembelajaran. 

 

 

 


