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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang masalah 

Peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas satu, berada pada rentangan 

usia dini. Pada usia tersebut seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti IQ, EQ, dan 

SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada umumnya tingkat perkembangan 

masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik) serta mampu memahami 

hubungan antara konsep secara sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung 

kepada objek-objek konkrit dan pengalaman yang dialami secara langsung. 

Saat ini, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD kelas I untuk setiap mata 

pelajaran dilakukan secara terpisah, misalnya IPA 2 jam pelajaran, IPS 2 jam pelajaran, 

dan Bahasa Indonesia 2 jam pelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara 

murni mata pelajaran yaitu hanya mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang berhubungan dengan mata pelajaran itu. Sesuai dengan tahapan perkembangan 

anak yang masih melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan (holistic), pembelajaran 

yang menyajikan mata pelajaran secara terpisah akan menyebabkan kurang 

mengembangkan anak untuk berpikir holistik dan membuat kesulitan bagi peserta didik. 

Permasalahan tersebut  menunjukkan kesiapan sekolah sebagian besar peserta 

didik kelas awal sekolah dasar di Indonesia cukup rendah. Sementara itu, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peserta didik yang telah masuk Taman Kanak-kanak memiliki 

kesiapan sekolah lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang tidak mengikuti  

pendidikan Taman Kanak-kanak. Selain itu, perbedaan pendekatan, model, dan prinsip-

prinsip pembelajaran antara kelas satu dan dua sekolah dasar dengan pendidikan pra 

sekolah dapat juga menyebabkan peserta didik yang telah mengikuti pendidikan pra 

sekolah pun dapat saja mengulang kelas satu bahkan putus sekolah. 

Data studi Awal menunjukan bahwa siswa yang tuntas belajarnya 7 dari 34 siswa 

klas I Atau 20,58 % ,sedangkan yang belum tuntas 27 siswa atau 79,42 % .Rendahnya 

hasil belajar anak dikarenakan guru masih menggunakan pembelajaran secara tradisional. 

Guru belum menerapkan metode dan pendekatan yang bervariatif dan inovatif. Dengan 
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pembelajaran seperti ini siswa menjadi kurang aktif dan kurang tertantang untuk menggali 

dan mengapreasikan segala kemampuan yang dimiliki. 

Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dan seiring bergulirnya 

kurikulum tingkat satuan pendidikan pembelajaran yang didesain guru harus 

mengoptimalkan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

digariskan. Untuk mencapai hal tersebut, pembelajaran bervariatif dan inovatif solusinya 

dengan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif diharapkan dapat mengurangi 

kebosanan, meningkatkan peran aktif siswa, serta siswa dapat menggali dan 

mengeksplorasikan bakat dan kemampuan yang dimiliki.  

Kreteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditentukan oleh sekolah berdasarkan 

skor kompleksitas, daya dukung, dan intaks siswa yaitu 70. Siswa dikatakan tuntas 

belajarnya apabila siswa memperoleh hasil belajar mencapai standar Kreteria Ketuntasan 

Minimum 70.Pembelajaran dikatakan tuntas apabila skor yang diperoleh peserta didik satu 

kelas mencapai ketuntasan klasikan sebesar 80 % atau lebih. 

Berdasarkan uraian di atas, maka mendorong peneliti untuk menghilangkan 

kesenjangan-kesenjangan yang menjadi permasalahan dengan menerapkan suatu 

pendekatan yang menekankan totalitas peran aktif siswa dalam pembelajaran. 

Adapun judul penelitian yang diajukan peneliti adalah “ Peningkatan Hasil Belajar  

Tema Keluarga Melalui Model Cooperative Learning tipe Make A Match Siswa Kelas I SD 

N Kambangan 03 Kecamatan Blado Kabupaten Batang pada semester 2 tahun pelajaran  

2011/2012”. 

 

1.2  Permasalahan Penelitian 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa rendah disebabkan 

tidak efektifnya proses pembelajaran,dalam pemberian materi guru terlalu monoton dan 

kurang bervariasi. Bahasa yang digunakan sulit dipahami siswa dan terlalu cepat dalam 

menyampaikan materi. Selama pembelajaran guru asyik sendiri sehingga tidak melibatkan 

siswa. Selain itu guru tidak membimbing siswa dalam menyimpulkan materi, tidak memberi 

kesempatan bertanya kepada siswa, tidak memberikan tugas untuk siswa dan tidak 

memberi pekerjaan rumah untuk siswa.Sehingga sebagian besar siswa belum mencapai 
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ketuntasan belajar,dari 34 siwa yang tuntas belajarnya 7 siswa atau 20,58 % sedangkan 

yang belum tuntas belajarnya 27 siswa atau 79,42 %. 

 

1.3   Cara Pemecahan maslah 

Dari permasalahan yang dialami siswa dalam pembelajaran Tematik tentang 

keluarga belum efektif karena hasil belajar siswa rendah. Untuk itu penulis akan 

memfokuskan penerapan model cooperative learning tipe make a match. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan di atas maka peneliti menentukan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

Apakah melalui pembelajaran tematik modelcooperative learning tipe make a match. 

dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas I SDN Kambangan 03 pada semester 2 

Tahun pelajaran 2011 / 2012. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

     1.5.1  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah 

melalui penerapan model  cooperative learning tipe make a match dapat meningkatkan 

hasil belajar pada siswa kelas I SD Negeri Kambangan 03Kecamatan Blado Kabupaten 

Batang pada semester II Tahun pelajaran 2011 / 2012 

     1.5.2 Manfaat Penelitian 

Selain memiliki rumusan tujuan yang jelas, penelitian perbaikan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru hendaknya bisa membawa manfaat baik untuk siswa, guru, 

maupun sekolah sebagai lembaga pendidikan. 

1)   Manfaat penelitian perbaikan pembelajaran bagi siswa adalah : 

a) Membuat siswa lebih mendalami materi yang disajikan guru 

b) Membuat siswa merasa lebih mendapat perhatian khusus dari guru 

c) Membuat siswa lebih termotivasi dalam meningkatkan hasil belajar 

d) Membuat siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 
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2)  Manfaat penelitian perbaikan pembelajaran bagi guru 

a) Memperoleh pengalaman profesional dalam mengatasi siswa yang 

mengalami kesulitan dalam pembelajran tematik. 

b) Memperoleh pengalaman dalam mengembangkan kemampuan 

profesional sebagai pendidik, pengajar, dan pengelola kelas yang handal 

c) Memperoleh pengalaman profesional dalam mengaktifkan siswa melalui 

motivasi kepada siswa untuk mampu menjawab pertanyaan guru dengan 

tepat 

d) Memperoleh pengalaman profesional dalam kegiatan mendorong siswa 

agar berani bertanya bila ada materi yang belum jelas. 

e) Memperoleh pengalamanprofesional dalam menerapkan pembelajaran 

tematik secara efektif. 

f) Memperoleh pengalaman profesional dalam kesempatan berperan aktif 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilannya sendiri. 

              3)   Manfaat penelitian perbaikan pembelajaran bagi sekolah adalah : 

a) Mutu pendidikan di sekolah tersebut dapat berkembang cepat 

b) Inovasi pendidikan di sekolah tersebut dapat berjalan lebih cepat 

c) Sekolah memiliki berbagai strategi pembelajaran untuk disebarluaskan 

kepada sekolah lain. 

d) Mendorong guru-guru yang lain untuk mengembangkan wawasan 

profesionalnya dengan mengadakan perbaikan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan prestasi sekolah. 

             4)   Manfaat penelitian perbaikan pembelajaran bagi pendidikan pada umumnya : 

a) Dapat membuka wawasan kependidikan banyak guru. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan guru-guru untuk 

mengadakan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) sehingga proses pembelajaran di berbagai sekolah/kelas berjalan 

efektif. 

c) Hasil-hasil penelitian dapat dibukukan dan dijadikan bahan pengajuan 

angka kredit untuk kenaikan pangkat. 

 


