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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, 

dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang 

berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan 

peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup 

secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-

pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan 

informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang 

bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar 

dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat (Mudyahardjo, 

2010:11). Melalui kurikulum 2013 dalam pembelajaran tematik terpadu peran 

guru lebih diutamakan dalam pendidikan. Guru menjadi aktor utama dalam 

mengimplementasikan kurikulum melalui pendidikan formal di sekolah, sehingga 

sosok guru sangat dibutuhkan dan begitu penting dalam penanaman nilai-nilai 

pendidikan (Hidayat, 2013:146-147). 

Kurikulum 2013 pada tingkat sekolah dasar menggunakan pembelajaran 

tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema sebagai pemersatu materi yang terdapat di dalam beberapa mata pelajaran 

dan diberikan dalam satu kali tatap muka. Pembelajaran tematik dikemas dalam 

suatu tema atau bisa disebut dengan istilah tematik. Pendekatan tematik ini 

merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai 
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pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema (Hidayat, 

2013:146-147). 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema 

dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam 

pembelajaran tematik, peserta didik akan memahami konsep-konsep melalui 

pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah 

dipahaminya. Pendekatan ini berangkat dari teori pembelajaran yang menolak 

proses latihan/hafalan (drill) sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur 

intelektual anak. Teori pembelajran ini dimotori para tokoh Psikologi Gestalt, 

termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran itu haruslah bermakna 

dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Pendekatan 

pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil 

melakukan sesuatu (learning by doing) (Hidayat, 2013:147). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di SDN 

Tasikmadu 2 kelas IV-A guru dalam proses pembelajaran tematik hanya 

memberikan metode ceramah, tanya jawab saja dan guru kurang kreatif dalam 

malakukan metode pembelajaran. Akibatnya banyak siswa yang tidak mengerti 

dari materi pembelajaran Tematik tersebut, dan hasil belajar siswa pada ulangan 

harian kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah di tetapkan 

oleh sekolah yaitu PPKn 75, Bahasa Indonesia 75, Matematika 75, IPA 75, IPS 

75, SBdP 75, PJOK 75. Dan dari dokumentasi berupa wawancara yang peneliti 

peroleh melalui guru kelas IV-A yang bernama Winarti, S.Pd beliau mengatakan 

bahwa dari jumlah 36 siswa yang dibawah standar nilai ketuntasan untuk mata 
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pelajaran PPKn 47 %, Bahasa Indonesia 50 %, Matematika 50 %, IPA 52 %, IPS 

50 %, SBdP 44 %, PJOK 47 % siswa.  

Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka peneliti akan menetapkan 

alternatif tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tema 8 (Tempat 

tinggalku), subtema 1 (Lingkungan tempat tinggalku), pembelajaran 4. Jaringan 

kompetensi dasar untuk pembelajaran 5 adalah IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. 

Maka peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran kooperatif tipe Make 

A Match. Menurut Lorna, Curran (1994), model pembelajaran kooperatif Make A 

Match adalah metode mencari pasangan dengan permainan kartu untuk 

memahami suatu konsep / materi. Make A Match merupakan cara belajar dengan 

mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegang, karena dalam 

pembelajaran ini, siswa ada yang memegang kartu pertanyaan dan ada yang 

memegang kartu jawaban (Tampubolon, 2014:92). 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match merupakan model 

pembelajaran mencari pasangan. Setiap siswa mendapat sebuah kartu yang berisi 

berupa soal atau jawaban, kemudian siswa mencari pasangan yang sesuai dengan 

kartu yang mereka pegang. Suasana pembelajaran dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match akan menimbulkan suasana ramai, tetapi model 

pembelajaran ini sangat asik dan menyenangkan Lutfizulfi (dalam wordpress, 

2008). Untuk mengoptimalkan pembelajaran kooperatif, keanggotaan sebaiknya 

heterogen baik dari kemampuan maupun karakteristiknya. Para siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi akan dapat memberikan keuntungan bagi siswa yang 

berkemampuan rendah atau sedang. Model pembelajaran kooperatif membantu 

siswa dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan 
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nyata di masyarakat, sehingga dengan bekerja secara bersama-sama diantara 

sesama anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, produktivitas dan 

perolehan hasil belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Peningkatan Hasil Belajar Tema 8 

(Tempat Tinggalku) Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A 

Match Kelas IV-A SDN Tasikmadu 2”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diatas, maka rumusan 

permasalahan yang diajukan adalah:  

a. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match 

tema 8 (Tempat tinggalku), subtema 1 (Lingkungan tempat tinggalku), 

pembelajaran 4 siswa kelas IV-A SDN Tasikmadu 2? 

b. Bagaimana peningkatan hasil belajar model pembelajaran kooperatif tipe 

Make A Match tema 8 (Tempat tinggalku), subtema 1 (Lingkungan tempat 

tinggalku), pembelajaran 4 siswa kelas IV-A SDN Tasikmadu 2? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match tema 8 (Tempat tinggalku), subtema 1 

(Lingkungan tempat tinggalku), pembelajaran 4 siswa kelas IV-A SDN 

Tasikmadu 2 
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b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar tema 8 

(Tempat tinggalku), subtema 1 (Lingkungan tempat tinggalku), pembelajaran 

4 siswa kelas IV-A SDN Tasikmadu 2 melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match. 

 

1.4. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang diajukan dalam PTK ini adalah: Jika pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make A 

Match, maka hasil belajar tema 8 (Tempat tinggalku), subtema 1 (Lingkungan 

tempat tinggalku), pembelajaran 4 siswa kelas IV-A SDN Tasikmadu 2 akan 

meningkat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini mempunyai 2 manfaat yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis adalah manfaat yang diambil untuk mendapatkan teori baru 

tentang peningkatan hasil belajar tema 8 (Tempat tinggalku), subtema 1 

(Lingkungan tempat tinggalku), pembelajaran 4 melalui penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match sehingga dapat menambah 

wawasan berfikir untuk dapat dijadikan dasar bertindak bagi insan pendidik 

dan dunia kependidikan pada umumnya, baik oleh penulis PTK ini maupun 

penulis lainnya. 
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b. Manfaat Praktis 

Yang dimaksud manfaat praktis pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

adalah manfaat yang bisa secara langsung didapat oleh pihak terkait dalam 

penelitian ini yaitu siswa, guru dan sekolah. 

1. Bagi siswa  

Setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match, 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan siswa akan lebih bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Bagi guru 

Dengan meningkatnya hasil belajar siswa karena penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match pada belajar tema 8 (Tempat 

tinggalku), subtema 1 (Lingkungan tempat tinggalku), pembelajaran 4, 

maka guru sebagai pendidik dalam proses belajar mengajar akan terpacu 

untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match 

dalam menyampaikan pembelajaran tema 8 (Tempat tinggalku), subtema 1 

(Lingkungan tempat tinggalku), pembelajaran 4 maupun tema yang 

lainnya. 

3. Bagi sekolah 

Sekolah dalam hal ini SDN Tasikmadu 2 akan mendapatkan manfaat yang 

langsung diterapkan oleh para guru yang mengajar di SDN Tasikmadu 2. 

Mereka akan terdorong selalu menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match dalam menyampaikan materi pelajaran 
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kepada peserta didiknya. Dengan demikian prestasi siswa SDN Tasikmadu 

2 dapat lebih baik. 

4. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan titik tolak untuk mengadakan 

penelitian sejenis dan cakupannya lebih luas, serta dapat berguna bagi 

perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. 

 

1.6. Ruang lingkup dan Batasan penelitian 

Sasaran dari tujuan penelitian ini kepada siswa SDN Tasikmadu 2, 

khususnya siswa kelas IV-A yang selama ini masih menerapkan sistem lama yaitu 

siswa hanya mengikuti ceramah guru dikelas tanpa mengembangkan pola berfikir 

aktif dan kreatif didalam kelas yang mana guru hanya sebagai fasilitator bagi 

siswa di dalam kelas. 

 

1.7. Batasan Istilah Penelitian 

Untuk menghindari salah satu penafsiran pada kata yang di gunakan dalam 

penelitian perlu di kumpulkan terhadap definisi sebagai berikut: 

a. Penelitian ini di fokuskan pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Make A Match tema 8 (Tempat tinggalku), subtema 1 (Lingkungan tempat 

tinggalku), pembelajaran 4 siswa kelas IV-A SDN Tasikmadu 2. 

b. Penelitian ini di fokuskan pada peningkatan hasil belajar tema 8 (Tempat 

tinggalku), subtema 1 (Lingkungan tempat tinggalku), pembelajaran 4 siswa 

kelas IV-A SDN Tasikmadu 2 melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Make A Match. 
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1.8.  Definisi Istilah  

a. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang di peroleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar Abdurrahman (dalam Asep dan Haris, 2008:14). Belajar itu 

sendiri merupakan suatu proses seseorang untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku. Seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika 

ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-

perunahan tersebut diantaranya dari kemampuan berfikirnya, keterampilannya, 

atau sikapnya terhadap obyek. 

b. Model Pembelajaran Kooperatif 

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah mengembangkan 

aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi serta 

pengalaman belajar yang terfokus pada learning how learn, learning how to 

do, dan learning to live together. Pembelajaran kooperatif dikembangkan dari 

pemikiran, nilai-nilai demokrasi, belajar aktif, perilaku kerja sama, dan 

menghargai pluralisme dalam masyarakat yang multikultural (Tampubolon, 

2014:89). 

c. Model Pembelajaran Make A Match 

Menurut Lorna, Curran (1994), model pembelajaran kooperatif Make 

A Match adalah metode mencari pasangan dengan permainan kartu untuk 

memahami suatu konsep / materi. Make A Match merupakan cara belajar 

dengan mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegang, karena 

dalam pembelajaran ini, siswa ada yang memegang kartu pertanyaan dan ada 

yang memegang kartu jawaban (Tampubolon, 2014:92). 




