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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Pendidikan menjadi hal penting dan sangat diperlukan dalam 

kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan seseorang akan 

dibekali berbagai kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dirinya 

dalam menjalani kehidupan.  

Pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Tujuan tersebut dijadikan sebagai acuan dan arahan 

terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kegiatan pembelajaran 

yang dapat mencapai tujuan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang 

memperhatikan segala komponen pembelajaran yang meliputi tujuan, materi 

pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai salah satu mata pelajaran yang 

dipelajari di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) memiliki cakupan yang 

sangat luas. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mengkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan ilmu sosial. Selain 

cakupan materi yang sangat luas, materi dalam Ilmu Pengetahuan Sosial  

(IPS) juga selalu mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan manusia dan 

segala aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat merupakan bahan dari 
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pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  (IPS) selalu mengalami perubahan 

dan perkembangan. 

Cakupan materi Ilmu Pengetahuan Sosial  (IPS) yang sangat luas dan 

selalu mengalami perkembangan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam 

menyampaikan materi Ilmu Pengetahuan Sosial  (IPS) khususnya di Sekolah 

Dasar (SD). Hal ini dikarenakan cakupan materi yang sangat luas membuat 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tidak mudah untuk dipelajari 

dan sering membuat siswa tidak tertarik untuk mempelajari Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Siswa sering menganggap bahwa pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) penuh dengan hafalan yang membosankan dengan 

kegiatan pembelajaran yang hanya mendengarkan ceramah dan menulis hal-

hal yang harus dihafalkan. 

Metode ceramah yang sudah menjadi kebiasaan guru dalam 

menyampaikan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  (IPS) perlu dimodifikasi 

dengan model pembelajaran yang inovatif yang dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Hal ini dikarenakan belajar merupakan proses menemukan dan membangun 

makna/ pengertian oleh pelajar bukan proses menyerap pengetahuan yang 

sudah jadi bentukan guru. 

Selain itu, menurut Bobbi DePorter ada tiga modal belajar yang dimiliki 

siswa dalam belajar. Ketiga modal tersebut adalah visual, auditorial, dan 

kinestetik. Dalam melakukan pembelajaran harus menyajikan kegiatan yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menggunakan 
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kemampuan  visual, auditorial, dan kinestetiknya secara maksimal. Hal ini 

dikarenakan setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga 

kegiatan pembelajaran harus dapat memfasilitasi semua modal yang dimiliki 

oleh setiap siswa dengan cara menyajikan kegiatan yang merangsang 

aktivitas visual, auditorial, dan kinestetik siswa.  

Selain pertimbangan tersebut, dalam pembelajaran juga terdapat prinsip 

pengulangan. Sehingga semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara 

berulang akan membuat siswa semakin memahami apa yang dipelajarinya. 

Kegiatan merangsang aktivitas visual, auditorial, dan kinestetik siswa dalam 

pembelajaran juga dapat dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

Berdasarkan hasil perbincangan dengan guru kelas IV diketahui bahwa 

sebagian besar siswa masih belum dapat menguasai materi IPS khususnya 

pada materi peninggalan sejarah. Hal ini dilihat dari daftar nilai ulangan 

harian yang menunjukkan bahwa 31,58% siswa masih mendapatkan nilai 

dibawah 70 sebagai batas minimal untuk ketuntasan individu (perseorangan). 

Sedangkan untuk ketuntasan klasikal baru mencapai 68,42%, padahal 

seharusnya untuk mencapai ketuntatasan klasikal minimal harus ada 85% 

siswa yang mencapai  nilai di atas KKM. 

Belum tercapainya ketuntasan pembelajaran IPS dikarenakan 

kurangnya aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran. Hal ini 

diketahui dari hasil perbincangan/ wawancara dengan guru kelas IV SD N 2 

Bantarwuni, guru mengalami kesulitan dalam menentukan model 
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pembelajaran yang dapat memicu aktivitas siswa. Hal tersebut didukung 

dengan adanya hasil temuan saat Praktik Kerja Lapangan (PPL), saat proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas IV SD Negeri 2 

Bantarwuni siswa hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, sebagian 

kecil siswa menjawab pertanyaan jika ditanya guru, bahkan sebagian siswa 

melakukan kegiatan yang menyimpang/ tidak relevan (off task).  

Berdasarkan hasil observasi, aktivitas siswa yang tidak relevan selama 

proses pembelajaran adalah siswa yang berbicara tidak perlu sebesar 50%, 

siswa yang mengerjakan tugas lain 0%, siswa yang tidak memperhatikan 

guru 66,67%, siswa yang keluar masuk kelas 50%, siswa yang makan di 

dalam kelas 0%, siswa yang bermain kertas 58,33%, siswa yang memukul-

mukul meja 66,67%, dan siswa yang berpindah-pindah tempat duduk 

66,67%. Rata-rata kegiatan menyimpang yang dilakukan oleh siswa sebesar 

59,72%. Sehingga persentase aktivitas relevan yang dilakukan oleh siswa 

selama proses pembelajaran adalah 40,28%. 

Masih kurangnya persentase aktivitas yang relevan selama proses 

pembelajaran dikarenakan kurangnya kesempatan siswa dalam melakukan 

aktivitas yang relevan. Hal ini dikarenakan penggunaaan model pembelajaran 

yang masih berpusat pada guru sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

selama proses pembelajaran lebih didominasi oleh aktivitas guru. 

Guru harus memodifikasi model pembelajaran yang lebih banyak 

memberikan kesempatan kepada siswa dalam melakukan aktivitas yang 

relevan selama pembelajaran. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang relevan 
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yang dilakukan oleh siswa maka siswa akan dapat menggunakan 

kemampuannya secara maksimal guna mencapai tujuan dari pembelajaran 

yang dilakukan.  

Model pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan (make a match) 

adalah salah satu model pembelajaran inovatif yang proses pembelajarannya 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dan melakukan 

aktivitas dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe 

make a match biasanya disebut model kooperatif mencari pasangan atau 

kartu berpasangan karena dalam proses pembelajarannya setiap siswa diberi 

kartu soal atau jawaban kemudian setiap siswa mencari pasangan dari kartu 

yang dipegang (kartu soal dengan kartu jawaban). Setiap siswa yang dapat 

menemukan pasangan dari kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan 

akan mendapatkan poin. 

Model pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan (make a match) 

pada awalnya dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Keunggulan dari 

model ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai konsep 

atau topik tertentu dalam suasana yang menyenangkan. (Lie, 2008: 55) 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah salah satu model 

pembelajaran yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student centered). Dengan demikian pengggunaan model pembelajaran 

kooperatif akan lebih memungkinkan siswa lebih aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran dengan melakukan kegiatan-kegiatan/ aktivitas belajar 
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seperti diskusi dalam kelompok, bertanya, memperhatikan gambar, bermain 

serta merasakan semangat belajar. 

Penelitian ini akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

kartu berpasangan (make a match). Model pembelajaran kooperatif tipe kartu 

berpasangan dipilih karena anak usia sekolah dasar pada dasarnya masih suka 

bermain sehingga dalam pembelajaran hendaknya diselingi dengan 

permainan. Dengan adanya permainan dalam pembelajaran siswa akan 

merasa senang dengan pembelajaran yang dilakukan. Apabila siswa sudah 

senang mengikuti pembelajaran maka siswa akan melakukan aktivitas belajar 

yang positif dan aktif dalam pembelajaran serta berusaha untuk memahami 

materi yang disampaikan. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaboratif 

dengan guru kelas IV SD N 2 Bantarwuni, dengan tujuan untuk 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar IPS pada materi peninggalan 

sejarah. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1.   Apakah aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Bantarwuni 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas materi peninggalan sejarah 

dapat ditingkatkan melalui pembelajaran kooperatif tipe mencari 

pasangan (make a match)? 

2.   Apakah prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Bantarwuni 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas materi peninggalan sejarah 

dapat ditingkatkan melalui pembelajaran kooperatif tipe mencari 

pasangan (make a match)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian adalah: 

1.   Meningkatkan aktivitas siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe 

mencari pasangan (make a match) dalam pembelajaran IPS materi  

peninggalan sejarah di kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe 

mencari pasangan (make a match) dalam pembelajaran IPS materi  

peninggalan sejarah di kelas IV Sekolah Dasar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini akan meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa 

dengan adanya pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 

centered) melalui model pembelajaran kooperatif tipe mencari 

pasangan (make a match). 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini akan memberikan gambaran kepada guru mengenai 

model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Sehingga 

dapat menjadi referensi guru dalam mempersiapkan pembelajaran 

yang dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. 

c. Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pertimbangan untuk pihak 

sekolah dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pendekatan, 

model, metode, dan strategi pembelajaran. Sehingga proses 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah dapat dilakukan semaksimal 

mungkin dengan tidak mengabaikan faktor siswa dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 
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d. Peneliti 

Penelitian ini akan memberikan informasi dan gambaran langsung  

mengenai pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan (make a 

match) sehingga peneliti dapat melakukan pembelajaran inovatif yang 

sesuai dengan karakteristik siswa dalam rangka meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran 

secara maksimal. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini akan memberikan acuan untuk mengembangkan model 

pembelajaran inovatif yang lainnya yang sesuai dengan tujuan, 

materi, dan karakteristik siswa sehingga aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran akan meningkat dan pada akhirnya prestasi yang 

diperoleh siswa dapat meningkat serta dapat mencapai hasil yang 

maksimal. 

b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan dapat dijadikan acuan 

untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. 
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