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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Sagala (2010: 2) ilmu pendidikan disebut juga pedagogik, yang 

merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu ― pedagogics ―. Pedagogics 

sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu ― pais ― yang artinya anak, dan ― 

again ― yang artinya membimbing. Pedagogik mempunyai dua arti yaitu (1) 

praktek, cara seseorang mengajar, membimbing dan (2) ilmu pengetahuan 

mengenai prinsip–prinsip dan metode mengajar, membimbing, dan 

mengawasi pelajaran yang disebut pendidikan. Dapat dipahami bahwa 

pendidikan mengandung pengertian ― bimbingan yang diberikan kepada anak 

― yaitu bimbingan tentang suatu mata pelajaran yang diberikan oleh guru pada 

peserta didik secara formal. Menurut Undang Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 tahun 2003 dalam Sagala (2010:3) dikatakan bahwa 

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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Salah satu mata pelajaran yang dapat mencapai tujuan pendidikan 

dasar ialah IPA. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Dalam 
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Samatowa (2010:2) ilmu pengetahuan alam  merupakan terjemahan kata-kata 

dalam bahasa Inggris yaitu natural science, artinya ilmu pengetahuan alam 

(IPA). Menurut Hendro Darmojo dalam Samatowa (2010:2) secara singkat 

IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta 

dengan segala isinya. 

Dari observasi awal yang telah dilakukan, diketahui siswa di SD 

Negeri 1 Karanglewas memiliki motivasi dan prestasi yang kurang maksimal, 

hal ini menjadi alasan untuk mengambil tempat penelitian di SD Negeri 1 

Karanglewas. Di SD Negeri 1 Karanglewas masih banyak guru kelas yang 

menggunakan metode ceramah atau teacher centered terutama di kelas V. 

Menurut guru tersebut penggunaan metode ceramah lebih mudah dan praktis 

untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. Tetapi metode ceramah ini 

menyebabkan motivasi dan kreatifitas siswa berkurang, serta menyebabkan 

siswa hanya dapat menghafalkan tanpa dapat memahami materi yang diajar 

guru. Kompetensi dasar pembelajaran IPA yang harus dicapai dan 

membutuhkan pemahaman yang maksimal di kelas V pada semester 2 

diantaranya adalah mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi 

melalui percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet). Pembelajaran 

gaya dapat mengubah gerak suatu benda di kelas V Sekolah Dasar bertujuan 

agar peserta didik dapat memahami tentang  diri sendiri, dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh dari siswa kelas V 

SD Negeri 1 Karanglewas semester 2 tahun 2011, masih ada 17,86% dari 28 
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jumlah siswa yang belum mencapai KKM yang telah ditentukan oleh sekolah 

yaitu 64. 

Tabel 1.1 Kondisi Awal Siswa 

Banyaknya Siswa Tuntas Belajar Tidak Tuntas Belajar 

28 siswa 23 siswa 5 siswa 

Prosentase 82,14% 17,86% 

Rata-rata kelas 8,87 5,20 

 

Selain itu juga terdapat masalah lain dari SD Negeri 1 Karanglewas 

yaitu guru kurang mampu memaksimalkan media-media yang ada dalam 

pembelajaran IPA. Guru masih mengacu pada metode ceramah tanpa sebuah 

media atau alat bantu yang menarik yang dapat menunjang pembelajaran IPA, 

sehingga siswa merasa kesulitan untuk memahami materi pembelajaran yang 

menyebabkan motivasi belajar siswa berkurang dan membuat prestasi siswa 

kurang memuaskan. 

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya kemampuan siswa dalam 

mata pelajaran IPA di kelas V SD Negeri 1 Karanglewas  maka perlu 

digunakan pembelajaran baru yang menyenangkan agar dapat mengatasinya. 

Metode pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran kooperatif tipe 

make a match. Pembelajaran kooperatif  tipe make a match (Mencari 

Pasangan) yaitu tipe yang dikembangkan Lorna Curran (1994). Salah satu 

keunggulan tipe ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai 

suatu konsep/topik dalam suasana yang menyenangkan. Tipe ini bisa 

digunakan dalam semua mapel dan untuk semua tingkatan usia. Dalam 

pembelajaran ini guru akan menggunakan media berupa kartu yang terbuat 
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dari karton yang nantinya akan ditempeli soal dan jawaban sesuai dengan 

materi. Disini setiap anak akan aktif untuk mencari pasangannya sendiri 

antara jawaban dan soal secara tepat dengan waktu yang terbatas. Pasangan 

yang paling cepat menyelesaikan tugasnya, maka akan mendapatkan poin 

khusus. Pembelajaran ini sangat cocok karena menyenangkan dan dapat  

memotivasi siswa untuk belajar IPA sehingga prestasinya meningkat. 

Diharapkan setelah penggunaan pembelajaran kooperatif tipe make a 

match pada kompetensi dasar mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, 

dan energi melalui percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet), 

siswa menjadi termotivasi untuk belajar IPA. Jika siswa merasa semangat 

untuk belajar IPA, maka akan dapat memicu peningkatan prestasi belajar IPA 

di kelas V SD Negeri 1 Karanglewas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah melalui pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas V SD Negeri 1 

Karanglewas pada materi gaya? 

2. Apakah melalui pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas V SD Negeri 1 

Karanglewas pada materi gaya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Masing-masing tujuan tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas V di SD Negeri 1 

Karanglewas melalui pembelajaran kooperatif tipe make a match 

sebagai upaya peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian tindakan kelas ini adalah  

a. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi gaya 

dengan menerapkan pembelajaran  kooperatif tipe make a 

match di kelas V SD Negeri 1 Karanglewas. 

b. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi gaya 

dengan menerapkan pembelajaran  kooperatif tipe make a 

match di kelas V SD Negeri 1 Karanglewas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Sebagai bahan alternatif untuk meningkatkan motivasi dan 

presatasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada materi 

gaya melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe make a 

match di kelas V SD Negeri 1 Karanglewas. 

b. Sebagai dasar pemikiran untuk penelitian selanjutnya, baik 

oleh peneliti sendiri maupun peneliti-peneliti lainnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa: 

1) Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran IPA sehingga prestasi belajarnya meningkat. 

2) Dapat membantu siswa dalam meningkatkan penguasaan 

dan pemahaman pembelajaran IPA pada materi gaya  

melalui pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

3) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

pada materi gaya  melalui pembelajaran kooperatif tipe 

make a match. 

b. Bagi guru: 

1) Meningkatkan profesionalisme dan kreatifitas guru dalam 

mengembangkan proses pembelajaran di sekolah dasar. 

2) Meningkatkan keterampilan guru dalam penggunaan 

berbagai metode mengajar. 
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3) Mengembangkan kompetensi guru dalam merancang dan 

menyusun langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

4) Menambah wawasan guru dalam menyajikan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar. 

c. Bagi sekolah: 

1) Sebagai bahan pertimbangan terhadap peningkatan kinerja 

guru. 

2) Sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan 

pengajaran. 

3) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

penyempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan 

meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar. 

d. Bagi  Peneliti 

1) Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenal 

cara belajar yang dapat  menjadikan siswa lebih aktif,dan 

interaktif. 

2) Melatih kemampuan agar dapat mengenal karakteristik 

siswa SD sehingga nantinya ketika terjun langsung untuk 

menjadi guru SD dapat menjadi guru yang profesional. 
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