
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan suatu 

bangsa, kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM)  yang dimiliki  semakin unggul SDM maka akan semakin maju 

tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Dalam upaya meningkatkan sumber daya 

manusia berkualitas ditentukan oleh keberhasilan pendidikannya melalui proses 

belajar. 

Belajar merupakan salah satu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh satu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan yang 

terjadi di dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun jenisnya karena itu 

sudah tentu menjadi setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan 

dalam arti belajar. 

Menurut Abdillah (2002) belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Menurut Aunurrahman (2016) belajar merupakan interaksi individu dengan 

lingkungannya, lingkungan dalam hal ini dapat berupa manusia atau obyek-obyek 

lain yang memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau 



 

pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru sesuatu yang pernah diperoleh 

atau dikemukakan sebelumnya akan tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi 

individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas. Terdapat bebera

pa masalah yaitu (1) siswa belum mendapatkan hasil belajar yang diharapkan sesuai 

KKM 65 (2) minat dan semangat siswa dalam kegiatan pembelajaran masih kurang, 

siswa merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang hanya mendengarkan 

penjelasan guru saja (3) tidak ada interaksi yang aktif diantara siswa satu dengan 

siswa lain dalam pembelajaran (4) rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran 

tematik  (5) model Make A Match sangat jarang diterapkan. Walau demikian 

keberhasilan belajar juga banyak ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya 

adalah pemilihan model belajar yang tepat dalam pembelajaran. Tentunya guru 

mampu memilih dan menerapkan model pembelajaran sehingga dapat   berkelompok 

dengan menggunakan kartu-kartu yang berisi pertanyaan dan kartu yang lainnya 

berisi jawaban lalu mencari pasangan yang cocok dengan pertanyaan dan jawaban. 

Sementara alternative yang bisa digunakan oleh peneliti dalam rangka 

peningkatan hasil belajar siswa adalah dengan menggunakan model yang 

penggunaannya secara tepat dan menyenangkan. (Komalasari, 2010) Model 

pembelajaran cooperatif tipe Make A Match dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran tema 8 karena selain mengajak siswa untuk mencari jawaban terhadap 

suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu permainan kartu 

pasangan dalam waktu yang ditentukan, sehingga siswa merasa senang dengan 

melakukan permainan yang dilakukan. Model pembelajaran yang sesuai karakteristik 



 

siswa tentu akan menambah motivasi siswa untuk belajar. Penerapan model 

pembelajaran cooperatif tipe Make A Match pada proses pembelajaran dapat 

membuat siswa lebih aktif selama proses pembelajaran sehingga peningkatan hasil 

belajaran siswa sangat efektif dan untuk meningkatkan hasil belajar.  

Berdasarkan dari beberapa permasalahan di atas peneliti memutuskan untuk  

melakukan penelitian mengenai penerapan model cooperatif Make A Macth dengan 

judul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Topo 3 Kota Tidore 

Kepulauan Pada Subtema 1 Manusia dan Lingkungan Dengan Menggunakan 

Model  Cooperative Tipe Make A Match”  

B.  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SD Negeri Topo 3 Tidore 

Kepulauan peneliti mendapatkan data dalam masalah pembelajaran antara lain yaitu: 

1. Siswa belum mendapatkan hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan 

KKM  65 

2. Minat dan semangat siswa dalam kegiatan pembelajaran masih kurang,  

siswa merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang hanya 

mendengarkan penjelasan guru saja 

3. Tidak ada interaksi yang aktif diantara siswa satu dengan siswa lain dalam 

pembelajaran 

4. Rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik  

5. Model Cooperative Learning Make A Match sangat jarang diterapkan. 

 

 



 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pembelajaran pada siswa kelas V SD Negeri Topo 3 

Tidore Kepulauan Pada Subtema 1 Pembelajaran 1 Manusia dan Lingkungan 

dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Tipe Make A Match 

? 

2. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Tipe Make A Make di kelas V SD Negeri 

Topo 3 Tidore Kepulauan pada  Subtema 1 Pembelajaran 1 Manusia dan 

Lingkungan ?  

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :   

1. Mengetahui proses penerapan model pembelajaran Cooperative Tipe  Make A 

Match dapat memberikan pemahaman siswa ke las V SD Negeri Topo 3 

Tidore Kepulauan pada Subtema 1 Pembelajaran 1 Manusia dan Lingkungan. 

2. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

Cooperative Tipe Make A Match di kelas V  SD Negeri Topo 3 Tidore 

Kepulauan pada Subtema 1  Pembelajaran 1 Manusia dan Lingkungan. 

 

 

 

 



 

E. Manfaat Penelitian  

Penulisan secara rinci mengemukakan manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk mengetahui secara pasti penggunaan model Cooperative Tipe Make A 

Match melalui beberapa kelompok siswa dengan level kemampuan akademik 

yang berbeda-beda bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran 

sehingga sekolah dapat meningkatkan hasil pembelajaran yang relevan. 

b. Membantu peneliti yang akan datang agar menjadi acuan untuk penelitian 

kedepan lebih baik lagi. 

2. Manfaat Praktis  

a.   Bagi Guru: peneliti memberikan masukkan bagi guru dalam menggunakan 

model Cooperative Tipe Make A Match untuk meningkatkan hasil belajar 

Subtema 1 Pembelajaran 1 Manusia dan Lingkungan 

b. Bagi Siswa: penggunaan model Cooperative Tipe Make A Match 

mempermudah siswa dalam proses pembelajaran berkelompok mencari 

pasangan dengan menggunakan kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban. 

c.  Bagi Peneliti: Menambah pemahaman tentang cara mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Tipe Make A Match 

 

 

 

 

 



 

F. Asumsi Penelitian  

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Guru kelas V SD Negeri Topo 3 Tidore Kepulauan mampu melaksanakan 

proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Tipe Make A Match dalam Subtema 1 Pembelajaran 1 Manusia dan 

Lingkungan 

b. Siswa kelas V SD Negeri Topo 3 Tidore Kepulauan mampu mengikuti proses 

pembelajaran Subtema 1 Pembelajaran 1 Manusia dan Lingkungan 

menggunakan model Cooperative Tipe Make A Match. 

G. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah dibatasi pada tema 8 subtema 1 

pembelajaran 1 manusia dan lingkungan dengan menggunakan model kooperatif 

tipe Make A Match untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

Topo 3 Kota Tidore Kepulauan. 

H. Defenisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda  peneliti membutuhkan penjelasan 

istilah sebagai berikut:  

1. Model Cooperative Tipe Make A Match yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran yang mengutamakan penanaman kemampuan 

sosial terutama kemampuan bekerja sama, kemampuan berinteraksi disamping 

kemampuan berpikir cepat melalui permainan mencari pasangan dengan 

dibantu kartu  (Wahab, 2007) 



 

2. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan 

perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam 

bertindak (Susanto, 2013: 4) 

3. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalaui 

kegiatan belajar, karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang  berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku 

yang relatif menetap (Susanto, 2013: 5) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


