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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan 

hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia dengan laju 

pembangunannya masih menghadapi masalah pendidikan yang pelik, terutama berkaitan 

dengan kualitas, relevansi dan efisiensi pendidikan. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. 

Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan di bidang pendidikan 

merupakan sarana yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena 

itu, bidang pendidikan perlu mendapat perhatian, penanganan, dan prioritas yang intensif 

baik oleh pemerintah, masyarakat dan pengelola pendidikan pada umumnya.  

Usaha meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan, baik secara 

konvensional maupun inovatif. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan 

adalah proses pembelajaran. Oleh sebab itu, saat ini telah banyak model–model 

pembelajaran yang telah dikembangkan melalui inovasi–inovasi untuk memajukan 

pendidikan. Sedangkan proses pembelajaran saat ini ini masih perlu untuk diperbaiki, 

misalnya ada kondisi yang turun menurun, dimana guru mendominasi kegiatan 

pembelajaran dan guru seolah menjadi satu–satunya sumber belajar, juga belum 

dimanfaatkannya sumber–sumber belajar secara maksimal oleh guru maupun siswa. 
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Begitu juga kondisi dalam pembelajaran IPS, masih banyak guru yang bersifat 

dominan dengan kondisi yang tidak proporsional. Kondisi tidak proporsional yang dimaksud 

adalah kondisi guru menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, di lain pihak siswa cenderung 

pasif dan kurang kreatif. Dengan situasi semacam ini peranan guru cenderung hanya sebagai 

penyampai informasi dengan persoalan bagaimana mereka mengajarkan materi hingga target 

kurikulum dapat terselesaikan dan akhirnya dengan menggunakan tes dapat ditentukan 

keberhasilan guru mengajar atau siswa belajar.  

Selama ini proses pembelajaran IPS yang berlangsung di sekolah sekolah pada 

umumnya adalah pengajaran metode konvensional, Pembelajaran konvensional yang 

dimaksud adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh para guru. Pembelajaran 

konvensional (tradisional) pada umumnya memiliki kekhasan tertentu, misalnya lebih 

mengutamakan hapalan daripada pengertian, menekankan kepada keterampilan berhitung, 

mengutamakan hasil daripada proses, dan pengajaran berpusat pada guru. Metode 

pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional yang disebut juga 

dengan metode ceramah, karena sejak duhulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. 

Dalam pembelajaran IPS metode konvensional ditandai dengan ceramah yang 

diiringi dengan penjelasan, serta pembagian tugas dan latihan. Guru biasanya mengajar 

dengan berpedoman pada buku teks atau LKS, dengan mengutamakan metode ceramah dan 

kadang-kadang tanya jawab. Tes atau evaluasi yang bersifat sumatif dengan maksud untuk 

mengetahui perkembangan jarang dilakukan. Siswa harus mengikuti cara belajar yang 

dipilih oleh guru, dengan patuh mempelajari urutan yang ditetapkan guru, dan kurang sekali 

mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapat. Dalam metode ini proses belajar 
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mengajar berlangsung satu arah dan didominasi oleh guru sehingga kurang memperhatikan 

keadaan siswa dalam hal kemampuan, bakat, minat dan kebutuhan.  

W. Gulo (2002: 140) mengemukakan bahwa dalam metode ceramah terdapat adanya 

kelemahan – kelemahan, antara lain: 1) Ceramah cenderung pada pola yang berpusat 

pada guru; 2) Cenderung menempatkan posisi siswa sebagai pendengar dan pencatat; 

3) Keterbatasan kemampuan pada tingkat rendah; 4) Proses ceramah berlangsung 

cenderung menurut kecepatan bicara dan logat bahasa yang dipakai oleh guru. 

 

Hal tersebut di atas menyebabkan siswa menjadi pasif dan enggan mengembangkan 

diri sesuai dengan taraf kemampuannya. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan metode 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar, 

sehingga siswa dapat memahami materi yang diajarkan. 

Dalam proses pembelajaran, seorang guru diharapkan tidak hanya mampu untuk 

memberikan pengetahuan dengan penyampaian informasi yang menyebabkan siswa menjadi 

pasif, tetapi diharapkan guru dapat melibatkan siswa untuk aktif dalam membangun 

pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri, memberikan dukungan dan kesempatan pada 

siswa untuk mengembangkan ide–idenya dalam belajar. Strategi pembelajaran pada peserta 

didik selama ini cenderung bersifat memindahkan ilmu pengetahuan saja. Strategi ini harus 

diubah, yaitu diarahkan kepada kegiatan yang yang merangsang kreatifitas dan keaktifan 

peserdik yang nantinya akan dapat meningkatkan hasil belajar. Salah satu cara untuk 

mewujudkannya dapat ditempuh dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif 

struktural tipe make a match. 

Metode pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang yang 

berfokus pada penggunaan kelompok–kelompok kecil untuk bekerjasama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar agar tujuan tercapai. “Model pembelajaran kooperatif 

didasarkan atas falsafah homo homini socius, falsafah ini menekankan bahwa manusia 
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adalah mahluk sosial” (Anita Lie, 2003: 27). Pembelajaran kooperatif lebih menekankan 

pada interaksi antar siswa dan hubungan yang saling menguntungkan antara mereka. Pada 

model pembelajaran kooperatif, siswa yang merupakan makhluk individualis (homo homini 

lupus) diharapkan menjadi seorang makhluk sosial (homo homini socius). 

Dalam berinteraksi, siswa belajar mendengar ide atau gagasan orang lain, 

berdiskusi, menawarkan atau menerima kritikan membangun, dan siswa merasa tak 

terbebani ketika jawabannya kurang tepat. Selain itu, pembelajaran kooperatif bagi siswa 

dengan hasil belajar rendah juga memiliki banyak manfaat, diantaranya: meningkatkan 

pencurahan waktu pada tugas, rasa harga diri lebih tinggi, penerimaan terhadap perbedaan 

individu lebih besar, pemahaman lebih dalam, motivasi lebih besar, hasil belajar lebih 

tinggi, dan retensi atau penyimpanan lebih lama. Metode pembelajaran kooperatif 

mempunyai manfaat-manfaat yang positif apabila diterapkan di ruang kelas. Beberapa 

keuntungannya antara lain: mengajarkan siswa menjadi percaya pada guru, kemampuan 

untuk berfikir, mencari informasi dari sumber lain dan belajar dari siswa lain,  mendorong 

siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide 

temannya dan membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang 

lemah, juga menerima perbedaan ini. 

Salah satu tipe pembelajaran kooperatif adalah tipe pembelajaran kooperatif tipe 

make a match atau mencari pasangan. Tipe pembelajaran make a match pertamakali 

dikembangkan oleh Lorna Curran pada tahun 1994. Make a match merupakan salah satu 

teknik dalam metode kooperatif yang membentuk kelompok berpasangan.  

Dalam pembelajaran tipe make a match langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah guru membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok 
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pembawa kartu–kartu berisi pertanyaan–pertanyaan.  Kelompok kedua adalah kelompok 

yang memegang kartu–kartu berisi jawaban–jawaban. Kelompok ketiga adalah kelompok 

penilai. Kelompok–kelompok tersebut diatur dalam bentuk huruf U. Jika masing–masing 

kelompok sudah berada pada posisi yang telah ditentukan, maka guru membunyikan peluit 

sebagai tanda agar kelompok pertama maupun kelompok kedua saling bertemu mencari 

pasangan pertanyaan–jawaban yang cocok. Kemudian setelah pasangan–pasangan telah 

terbentuk menunjukkan pertanyaan–jawaban kepada tim penilai. Kelompok ini kemudian 

akan membaca apakah pasangan pertanyaan jawaban itu cocok. Setelah penilaian dilakukan, 

kelompok pertama dan kedua bersatu menjadi kelompok penilai, sedangkan kelompok 

ketiga dipecah menjadi dua, sebagian memegang kartu jawaban dan sebagian memegang 

kartu pertanyaan. Setelah itu kegiatan mencari pasangan dimulai kembali. 

Salah satu mata pelajaran yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mata 

pelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPS, penyampaian materi pada umumnya bersifat 

konvensional yaitu ceramah. Siswa hanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru lalu 

guru mengukur kemampuan siswa melalui soal–soal. Kegiatan pembelajaran seperti ini 

merupakan kegiatan pembelajaran yang menempatkan siswa hanya sebagai pendengar. Pada 

metode konvensional kemampuan siswa yang dieksplorasi hanya pemahaman tingkat rendah 

sehingga daya tangkap siswa pada materi menjadi tidak maksimal yang menyebabkan 

kurangnya hasil belajar IPS. Pembelajaran konvensional atau ceramah cenderung bersifat 

monoton dan pasif sehingga tidak menarik siswa untuk mempelajari IPS secara lebih 

mendalam. 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe make a match, seluruh siswa dalam suatu kelas 

diajak untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Pembelajaran make a match 
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bersifat permainan sehingga diharapkan menarik minat siswa untuk mempelajari mata 

pelajaran IPS secara lebih mendalam. Semua siswa dapat berperan sebagai penilai ataupun 

sebagai pencari jawaban. Tidak ada siswa yang hanya mengandalkan temannya karena 

dalam metode pembelajaran ini semua siswa harus aktif. Setiap siswa harus mau berinteraksi 

dengan siswa lainnya agar dapat menemukan pasangannya. Interaksi yang lebih intensif ini 

baik untuk perkembangan sosial siswa karena siswa tidak hanya berinteraksi dengan orang 

yang disukainya saja. Dengan metode pembelajaran ini siswa didorong untuk mempelajari 

IPS karena siswa tentu akan kesulitan mencari pasangan jika kurang memahami materi yang 

dijadikan tema dalam permainan mencari pasangan. Dengan demikian siswa akan 

termotivasi untuk belajar sehingga hasil belajar IPS akan meningkat. 

Dalam penelitian ini pokok bahasan pasar dipilih karena dalam satu semester pokok 

bahasan ini adalah pokok bahasan yang terakhir sehingga seringkali menjadi pokok bahasan 

yang kurang diperhatikan kualitas pembelajarannya karena waktu yang sudah dekat dengan 

ujian akhir semester. Pokok bahasan ini berisi tentang materi sejarah yang biasanya pada 

pembelajaran konvensional dipelajari dengan cara dihafal melalui metode ceramah atau 

membaca buku pelajaran kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan soal pada LKS. 

Menurut Wiraatmaja (2002) dalam Isjoni dan Arif Ismail (2008: 146) mengungkapkan, 

“pembelajaran sejarah kurang mengikutsertakan siswa, dan membiarkan „budaya diam‟ 

berlangsung di dalam kelas”. Dengan metode pembelajaran kooperatif tipe make a match, 

siswa tidak hanya menghafal tetapi belajar sambil bermain dalam suasana yang 

menyenangkan sehingga penyerapan siswa pada materi menjadi lebih kuat.  Suasana belajar 

yang menyenangkan diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar sehingga hasil 

belajar siswa ikut meningkat. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan 

sebagai berikut ini: 

1. Masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

2. Pembelajaran IPS yang bermakna membutuhkan inovasi dan perubahan metode 

pembelajaran, untuk itu perlu dikaji tentang tipe pembelajaran make a match. 

3. Bagi sebagian siswa, mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang kurang 

menyenangkan, bahkan dianggap cukup membosankan. 

4. Belajar adalah suatu proses yang aktif dimana siswa membangun sendiri 

pengetahuanya, sehingga perbedaan aktivitas belajar dimungkinkan menyebabkan 

perbedaan hasil belajar siswa. 

5. Belum semua guru mampu menciptakan kondisi menarik dan menyenangkan yang 

dapat membuat siswa senang belajar IPS. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan dan identifikasi masalah di atas, agar permasalahan 

yang dikaji dapat terarah dengan baik, masalah-masalah tersebut perlu dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Metode pembelajaran yang dilakukan dibatasi dengan model pembelajaran kooperatif 

struktural tipe make a match untuk kelas eksperimen dan metode konvensional untuk 

kelas kontrol. 

2. Hasil belajar siswa dibatasi pada hasil belajar mata pelajaran IPS pada sub pokok bahasan 

pasar yang diberikan kepada siswa SMP Muhammadiyah 2 kelas VIII semester 1. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, 

permasalahan dirumuskan sebagai berikut ini: 

1. Apakah metode pembelajaran kooperatif  make a match menghasilkan hasil belajar yang 

lebih baik dari pada metode konvensional pada mata pelajaran IPS pokok bahasan pasar? 

2. Adakah interaksi antara metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan pasar? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di muka, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat menghasilkan hasil 

belajar yang lebih baik daripada penggunaan metode pembelajaran konvensional pada 

pokok bahasan pasar. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa di sekolah. 

3. Peningkatan atau perbaikan mutu proses pembelajaran di kelas. 

4. Peningkatan atau perbaikan kualitas penggunaan media, alat bantu belajar, dan sumber 

belajar lainya. 

5. Peningkatan atau perbaikan kualitas prosedur dan alat evaluasi yang digunakan untuk 

mengukur proses dan hasil belajar siswa. 

6. Peningkatan atau perbaikan masalah-masalah pendidikan anak di sekolah. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian eksperimen ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

dalam inovasi kegiatan pembelajaran khususnya pembelajaran yang bersifat kooperatif, 

serta dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Siswa 

Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS melalui metode pembelajaran kooperatif tipe make a 

match. 

b. Bagi Guru 

Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi dalam inovasi 

pembelajaran di sekolah dasar khususnya dalam mata pelajaran IPS. Selain itu 

penelitian ini dapat memberikan informasi kepada guru atau calon guru SMP tentang 

penggunaan metode pembelajaran kooperatif struktural tipe make a match dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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c. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

pada guru-guru sehingga dapat memperoleh pengalaman dan pandangan baru dalam 

inovasi pembelajaran di SMP melalui metode pembelajaran kooperatif. 

d. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dalam 

melakukakan penelitian sehingga dapat mengadakan penelitian lanjutan sehingga 

dapat lebih menerapkan pendekatan pembelajaran kooperatif secara 

berkesinambungan guna meningkatkan hasil belajar siswa. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian yang berkaitan 

dengan metode pembelajaran kooperatif tipe make a match sebagai salah satu 

pendekatan pembelajaran. Selain itu juga dapat digunakan sebagai referensi bagi 

studi kasus yang melibatkan pembelajaran IPS dengan metode kooperatif struktural 

tipe make a match untuk pokok bahasan lain. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi  

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi penelitian ini, peneliti 

mengemukakan sistematika penulisannya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini 

sebagaimana uraian berikut: 

 Bagian awal meliputi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, 

Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar 

dan Lampiran. 
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Bagian pokok penulisan ini terperinci dalam lima bab. Bab I Pendahuluan mencakup 

Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat atau Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori diawali dengan Tinjauan Pustaka yang mengemuka-kan hasil-

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selanjut-nya Kerangka 

Teoritik yang dimulai dengan Tinjauan Teoritis mengenai permasalahan yang disampaikan, 

Kerangka Pemikiran serta Hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian berisi: Tempat dan Waktu Penelitian; Populasi, Sampel, 

Sampling dan Prosedur Pengambilan Sampel; Variabel-variabel Peneli-tian; Metode 

Pengumpulan Data; Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen; Teknik Uji Persyaratan 

Analisis; serta Teknik Analisis Data.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahsan berisi: Deskripsi Data yang Mencakup Data 

Hasil Uji Coba (Try Out) Validitas dan Reliabilitas Instrumen beserta Analisisnya maupun 

Data Hasil Penelitian, Pengujian Persyaratan Analisis, Analisis Data dan Pengujian 

Hipotesis, serta Pembahasan Hasil Analisia Data dan Keterbatasan Penelitian. 

Bab V Simpulan, Implikasi, serta Saran-saran. Kemudian bagian akhir dari skripsi ini 

berisi uraian Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar Ralat (bila ada). 

 

 


