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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

tersebut adalah pendidikan. Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil 

pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan 

pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran dan latihan 

diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, tujuan 

pendidikan merupakan komponen sistem pendidikan yang menempati kedudukan 

dan fungsi sentral (Hamalik, 2003). 

Tujuan pendidikan dikatakan tercapai apabila hasil belajar siswa 

mengalami perkembangan dan peningkatan. Adapun yang dimaksud dengan 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungan (Hamalik, 2003). Sedangkan hasil belajar adalah hasil belajar 

yang telah dicapai menurut kemampuan yang tidak dimiliki dan ditandai dengan 

perkembangan serta perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang diperlukan 

dari belajar dengan waktu tertentu. Dalam pendidikan formal selalu diikuti 

pengukuran dan penilaian, demikian juga dalam proses kegiatan belajar mengajar 

dengan mengetahui hasil belajar dapat diketahui kedudukan siswa yang pandai, 

sedang atau lambat. Laporan hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil ulangan 

dan diserahkan dalam periode tertentu yaitu dalam bentuk raport. 

Usaha untuk mencapai suatu hasil belajar yang optimal dari proses belajar 

mengajar seorang siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri diantaranya 

keadaan fisik, intelegensi, bakat, minat dan perhatian, keadaan emosi serta 

disiplin. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri siswa 

diantaranya guru, teman, orang tua, fasilitas belajar dan lain-lain. 

Salah satu yang mempengaruhi dalam proses belajar mengajar adalah 

guru, yang merupakan faktor eksternal sebagai penunjang pencapaian hasil belajar 

yang optimal. Dalam hal ini yang dimaksud adalah model pembelajaran yang 
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diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Tentang model 

pembelajaran, Sanjaya (2006: 78 – 79) mengatakan bahwa model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pemandu bagi para perancang desain pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.  

Seperti dalam tujuan pendidikan bahwa hakikatnya tujuan pendidikan 

diarahkan untuk perkembangan peserta didik, karena itu model pembelajaran yang 

tepat adalah model pembelajaran yang mendukung proses perkembangan peserta 

didik itu sendiri. Itu berarti bahwa, orientasi pembelajaran dengan 

mengedepankan teacher oriented perlu diubah dengan mengarah pada student 

oriented. 

Schoenherr (dalam Palendeng, 2003: 81) mengatakan bahwa model 

pembelajaran cooperative learning cocok untuk pembelajaran, karena model 

pembelajaran cooperative learning mampu memberikan kondisi belajar yang tepat 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan kreatifitas secara optimal. Lebih 

lanjut Schonher (dalam Palendeng, 2003: 81) bahwa model pembelajaran 

cooperative learning sangat tepat digunakan dalam proses pembelajaran mata 

pelajaran IPA. 

Umar Fauzi (dalam Herawati, 2006: 11-12), model pembelajaran 

cooperative learning dalam pembelajaran IPA mempunyai tiga manfaat, antara 

lain: (1) mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif dan inovatif dengan bekal 

konsep yang sudah diajarkan; (2) menuntun siswa melakukan pengamatan, 

melakukan penafsiran dan dugaan terhadap data; (3) memandu siswa menemukan 

sendiri suatu kaidah, aturan atau hukum alam yang sering dipakai dalam 

pembahasan IPA. 

Tiga manfaat model pembelajaran cooperative learning dalam 

pembelajaran IPA di atas, memberi tafsiran bahwa melalui model pembelajaran 

cooperative learning, siswa dapat lebih banyak melakukan eksplorasi dan lebih 

banyak aktif untuk menemukan makna-makna dibalik fakta-fakta dan hukum-

hukum alam. Ini juga berarti bahwa metode ini, lebih mendorong siswa untuk 
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secara bebas dan kreatif, siswa juga menjadi aktif dan bukan pasif dalam proses 

belajar mengajar. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh 

Sumantri dan Permana (1999: 157), yang mengatakan bahwa, model 

pembelajaran cooperative learning adalah cara belajar mengajar yang melibat 

aktifkan peserta didik mengalami dan membuktikan sendiri hasil percobaan itu. 

Ini berarti bahwa jika model pembelajaran cooperative learning dapat digunakan 

secara tepat dalam proses pengajaran, model pembelajaran ini dapat mendorong 

terjadinya perubahan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Jika ini 

yang terjadi, maka siswa dikatakan telah mengalami yang disebut belajar. Dengan 

kata lain, jika model pembelajaran ini diterapkan dengan tepat, maka dapat 

menjadi pendorong dalam meningkatkan hasil belajar siswa.  

Dugaan yang dibangun oleh penulis, model pembelajaran cooperative 

learning dapat tepat sebagai salah satu model dalam pembelajaran pelajaran IPA, 

karena model ini benar-benar menggunakan siswa sebagai pusat dalam 

pembelajaran. Model pembelajaran ini menuntun siswa untuk dapat saling berbagi 

pengetahuan-pengetahuan yang dialami melalui kelompok.  

Meskipun secara umum model pembelajaran cooperative learning 

memiliki hakikat dan tujuan yang sama, tipe-tipe pembelajaran cooperative 

learning memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Tetapi, perbedaan-perbedaan itu 

tidak lalu kemudian menghapus hakikat pembelajaran cooperative learning itu 

sendiri. Berdasarkan pada tipenya, dalam penelitian ini, penulis memilih 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe make a match. Make 

a match dipilih, karena desain untuk membentuk kelompok benar-benar 

didasarkan pada pilihan yang random, sehingga mengurangi pengelompokkan 

yang hanya didasarkan pada individu yang saling mengenal satu dengan yang lain. 

Dalam situasi ini, proses untuk saling berkenalan, bekerjasama dan berbagi 

pengetahuan menjadi sesuatu menarik. Disebut demikian karena bagaimana siswa 

dapat saling bekerjasama, dapat mengabaikan kepentingan individunya, dapat 

menghormati anggota kelompok yang lain, adalah sebuah proses belajar yang lain, 

disamping pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki. 
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Penerapan cooperative learning tipe make a match pada mata pelajaran 

IPA, dengan demikian merupakan pilihan yang tepat. Make a match pada 

dasarnya sangat menekankan pada kelompok kecil yang beragam, dimana setiap 

siswa yang mendapatkan soal dan jawaban yang serupa ditaruh dalam satu 

kelompok, sehingga seperti dikatakan sebelumnya, pemilihan anggota kelompok 

dengan tipe ini menghindarkan siswa dari pengelompokan yang didasarkan pada 

saling kenal semata. Dengan tidak saling mengenal, siswa belajar untuk 

bekerjasama dalam melakukan eksplorasi, eksperimentasi pada materi IPA yang 

hendak ditemukan jawabannya, tetapi juga dengan tidak saling mengenal 

sebelumnya, siswa memiliki kesempatan untuk belajar menghargai dirinya, 

pendapatnya, namun juga tidak berupaya untuk mendominasi yang lain dalam 

mengemukakan temuannya. Pembelajaran dengan tipe make a match, dengan 

demikian mengajarkan siswa belajar secara sosial pada satu sisi, sementara 

mereka juga belajar ilmu pengetahuan dan berbagi ilmu itu pada sisi lain. Pada 

titik ini, salah satu tujuan IPA dalam KTSP 2006, yaitu menghargai ciptaan Tuhan 

dapat terwujud dengan menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe 

make a match. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen. Dengan 

mengacu pada pengamatan sebelumnya, tampak bahwa hasil belajar IPA siswa 

kelas 4 SDN Dukuh 03, masih jauh dari kriteria KKM yang ditetapkan sekolah. 

Hampir 80% siswa dikelas belum lulus mata pelajaran IPA. Dengan situasi yang 

demikian, penulis tertarik menggunakan desain penelitian eksperimen, karena 

berdasarkan hakikat dari desain penelitian ini, bahwa sesungguhnya penelitian ini 

dirancang untuk melihat pengaruh penerapan model pembelajaran, dimana hasil 

akhir yang diharapkan dengan menerapkan desain penelitian ini adalah 

meningkatnya hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, yang diharapkan adalah 

dengan menggunakan desain penelitian eksperimen, hasil belajar IPA siswa kelas 

4 SDN Dukuh 03 Salatiga dapat ditingkatkan, dengan acuan yaitu lulus dari 

kriteria KKM yang ditetapkan sekolah.  

Penelitian eksperimen, dibutuhkan pembanding untuk menentukan apakah 

model pembelajaran yang diterapkan berhasil memberikan pengaruh dalam hasil 
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belajar – dalam hal ini hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Dukuh 03 Salatiga. 

Namun, perlu diberikan catatan bahwa model pembelajaran yang diterapkan pada 

kelompok pembanding adalah model pembelajaran yang setara dengan model 

pembelajaran yang diterapkan pada kelompok eksperimen. Karena itu, melalui 

penelitian ini penulis memilih model pembelajaran cooperative learning tipe 

Number Head Together (NHT) sebagai model pembelajaran pembanding.  

Secara hakikat, tidak ada perbedaan antara model pembelajaran 

cooperative learning tipe make a match  dengan model pembelajaran cooperative 

learning tipe Number Head Together (NHT). Pembedaan nyata dari kedua tipe 

model pembelajaran kooperatif ini hanya pada teknik pelaksanaan, atau langkah-

langkah pembelajarannya. 

Dengan dasar berpikir demikian, penulis tertarik untuk mengkaji 

bagaimana penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe make a 

match pada siswa kelas 4 sekolah dasar. IPA dipilih sebagai mata pelajaran pada 

penelitian ini, karena penulis membangun dugaan yang sama dengan pendapat 

terdahulu, bahwa jika diterapkan dengan tepat model pembelajaran ini, model 

pembelajaran cooperative learning dapat memberikan kontribusi positif bagi hasil 

belajar siswa. Karena itu, judul yang menjadi pilihan untuk dilakukan penelitian 

adalah: “Pengaruh penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe make 

a match pada hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar Negeri Dukuh 03 

Salatiga semester II tahun pelajaran 2012/2013.”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran cooperative learning 

tipe make a match pada hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar Negeri 

Dukuh 03 Salatiga semester II tahun pelajaran 2012/2013? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Mendasarkan pada rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran cooperative learning 

tipe make a match pada hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar Negeri 

Dukuh 03 Salatiga semester II tahun pelajaran 2012/2013. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Memperkaya wawasan teoritis dalam ilmu pendidikan, khusus tentang 

model pembelajaran pada mata pelajaran IPA. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

b. Bagi Guru 

Memberikan masukan pada guru tentang model pembelajaran yang efektif 

dan tepat dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Memberikan masukan pada guru untuk dapat menerapkan model 

pembelajaran yang tepat pada mata pelajaran yang lain. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah tentang model pembelajaran yang efektif 

dan tepat dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Menjadi masukan untuk dapat menerapkan model pembelajaran tersebut pada 

mata pelajaran lain. 

 


