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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan bukan hanya memberikan pengetahuan, nilai-nilai atau 

melatih keterampilan saja, tetapi pendidikan juga dapat berfungsi dalam 

mengembangkan secara potensial dan aktual yang telah dimiliki oleh para 

peserta didik. Pendidikan dapat membantu peserta didik dalam 

pengembangan dirinya sendiri, yaitu pengembangan semua potensi yang 

dimiliki peserta didik, kecakapan peserta, serta karakteristik pribadinya ke 

arah yang lebih positif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Seperti 

yang dijelaskan pada ayat al-quran surah al-mujadalah ayat 11 yang 

berbunyi:  

َٰٓأَيُّهَا ْا إَِذا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحىْا فِي  ٱلَِّريهَ  يَ  لِشِ َءاَمىُىَٰٓ يَۡفَسِح  ٱۡفَسُحىاْ فَ  ٱۡلَمَج 

 ُ ُ يَۡسفَِع  ٱوُشُزواْ فَ  ٱوُشُزواْ لَُكۡمۖۡ َوإَِذا قِيَل  ٱّللَّ َءاَمىُىْا ِمىُكۡم  ٱلَِّريهَ  ٱّللَّ

ت ٖۚ وَ  ٱۡلِعۡلمَ أُوتُىْا  ٱلَِّريهَ وَ  ُ َدَزَج    ١١بَِما تَۡعَملُىَن َخبِيٞس  ٱّللَّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: berdirilah kamu, 

maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

“IPS salah satu disiplin ilmu bertujuan mendidik dan memberi 

bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan bakat, minat kemampuan dan lingkungannya”.  Parji dan Andriani 

(2016:15).  IPS  membahas antara manusia dengan lingkungannya. Untuk 

dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, dibutuhkan 

kecakapan yang mampu membuat individu berkomunikasi efektif dengan 

orang lain. Kecakapan tersebut disebut keterampilan sosial merupakan 
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kecakapan atau kemampuan individu dalam berinterkasi dan 

berkomunikasi dengan orang lain.  

Menurut Thalib (dalam Wardani,dkk. 2016: 2) “Keterampilan 

sosial penting dimiliki siswa karna keterampilan sosial dapat 

mempermudah siswa berinteraksi, bersosialisasi, dan mempengaruhi 

keberhasilan dalam pembelajaran”. Keterampilan sosial diperoleh dari 

proses belajar, baik belajar dari orang tua sebagai figur yang paling dekat 

dengan anak maupun belajar dari teman-teman sebaya dan masyarakat 

sekitar. Seperti yang dijelaskan dalam Al-quran surat Al-hujurat ayat 13 

yang berbunyi: 

َٰٓأَيُّهَا ُكۡم ُشُعىٗبا َوقَبَآَٰئَِل  ٱلىَّاسُ  يَ  ه َذَكس  َوأُوثَى  َوَجَعۡلىَ  ُكم مِّ
إِوَّا َخلَۡقىَ 

 إِنَّ أَۡكَسَمُكۡم ِعىَد 
ٖۚ
ْا ِ لِتََعاَزفُىَٰٓ ُكۡمٖۚ إِنَّ  ٱّللَّ َ أَۡتقَى    ١١َعلِيٌم َخبِيٞس  ٱّللَّ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui 

lagi maha mengenal. 

Berdasarkan ayat tersebut manusia perlu dibelajarkan bagaimana 

berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain sejak usia dini. Keahlian 

bekerja dalam kelompok sangat penting karena dalam kehidupan 

bermasyarakat begitu banyak orang menggantungkan hidup melalui 

kelompok. Sedangkan hasil wawancara dengan wali kelas kelas V(Lima) 

B di SDN Kebonjati pada tanggal 08 Desember 2018 diperoleh beberapa 

informasi, informasi yang pertama bahwa kemampuan berkomunikasi 

anak di dalam kelas sangat beragam, ada anak yang mampu 

berkomunikasi dengan baik, ada juga anak yang kurang dalam 

berkomunikasinya. Selain itu siswa juga mampu menjalin hubungan yang 

baik dengan orang-orang disekitarnya, namun ada juga beberapa anak 
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yang kurang baik dalam menjalin hubungan dengan temannya karna 

dipengaruhi faktor masalah keluarga. 

 Masih berdasarkan data hasil wawancara, Kemampuan akademik 

siswa di kelas pun sangat beragam, tidak semua anak aktif di kelas, dan 

tidak semua anak juga pasif ketika proses pembelajaran berlangsung. Pada 

kalangan siswa sekolah dasar gejala masalah pribadi dan sosial tampak 

dalam perilaku keseharian, akibat dari globalisasi dan informasi media 

yang sangat cepat. Sikap-sikap individualistis, egoistis, malas 

berkomunikasi yang ada dalam diri siswa merupakan fenomena yang 

menunjukan rendahnya nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. 

Anak yang memiliki masalah dalam keluarganya juga cenderung 

kurang dalam keterampilan sosialnya, selain itu siswa terbiasa 

berkomunikasi dengan bahasa yang kasar. Kecenderungan pada siswa 

tersebut pada saat proses pembelajaran tergolong pada rendahnya 

keterampilan sosial siswa. Guru masih cenderung menggunakan 

pembelajaran dengan metode ceramah dan diskusi yang mengakibatkan 

siswa bosan, kurang memperhatikan dan kurang konsentrasi. Inovasi-

inovasi yang dilakukan guru berupa model pembelajaran seperti model GI 

(Group Investigation) juga sudah diterapkan namun hal tersebut belum 

cukup untuk memberikan rangsangan pada siswa. Beberapa siswa masih 

ada yang kurang konsentrasi, tidak aktif dalam berdiskusi, dan hanya mau 

berkumpul dengan kelompok pilihannya. Sedangkan dalam pembelajaran 

siswa akan memperoleh hasil belajar, baik dari aspek psikomotor, aspek 

kognitif dan aspek afektif. Menurut Isjoni (dalam Wardani,dkk. 2016: 1) 

Aspek afektif yang merupakan hasil dari kegiatan pembelajaran adalah 

keterampilan sosial.  

Hal ini terbukti pada hasil wawancara yang dilakukan penulis, 

bahwa di kelas V(Lima) B di SDN Kebonjati terlihat beberapa siswa yang 

kurang dalam keterampilan sosialnya.  Siswa menunjukan ketidakaktifan 

dalam berdiskusi, menggunakan bahasa yang kasar pada saat berbicara 

dengan temannya, siswa cenderung pasif dan sulit untuk mengemukakan 
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pendapat atau pikirannya. Sehingga siswa memilih berdiam saja, serta 

kurangnya kerjasama antara peserta didik untuk saling membantu dengan 

temannya. 

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan model 

pembelajaran yang menarik, yaitu beragam model-model pembelajaran. 

Model pembelajaran menurut Joyce dan Weil (dalam Rusman, 2014: 133) 

“model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh 

memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai 

tujuan pendidikannya”. Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu 

model Make a Match, model tersebut dapat digunakan pada saat 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengharapkan dengan 

menerapkan model Make a Match peserta didik dapat meningkatkan 

keterampilan sosialnya. Karna ada satu kendala yang penulis temukan 

yaitu kurangnya pengetahuan mereka tentang cara memperbaiki perilaku, 

kurangnya rasa empati terhadap teman, dan kurangnya kerjasama antar 

teman, hal ini disebabkan karna penggunaan model pembelajaran yang 

kurang bervariasi yang menyebabkan Sikap-sikap individualistis, egoistis, 

acuh tak acuh, kurangnya rasa tanggung jawab, malas berkomunikasi dan 

berinteraksi atau kurangnya rasa empati yang ada dalam diri siswa.  

Rusman (2014: 223) Model pembelajaran tipe Make a Match                                                          

(membuat pasangan) merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif. Model ini dikembangkan oleh Lorna Curran. Salah satu 

keunggulan model ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan.  

 

Menerapkan model Make a Match dalam pembelajaran sangat 

diperlukan, sebab pembelajaran dengan menggunakan model yang tepat 

akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam proses pembelajaran. 

Selain pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, pembelajaran 

juga akan lebih di fahami oleh siswa, dan memungkinkan untuk 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. sehingga siswa tidak bosan 
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dan guru tidak kehabisan tenaga. Dan siswa dapat lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perencanaan model Make a Match dalam meningkatkan 

keterampilan sosial siswa di kelas V B  SDN Kebonjati? 

2. Bagaimana pelaksanaan model Make a Match dalam meningkatkan 

keterampilan sosial siswa di kelas V B  SDN Kebonjati? 

3. Bagaimana peningkatan keterampilan sosial pada siswa di kelas V B 

SDN Kebonjati dengan menggunakan model Make a Match? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran dengan memanfaatkan 

model Make a Match dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa 

kelas V B di SDN Kebonjati. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan 

model Make a Match dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa 

kelas V B di SDN Kebonjati. 

3. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan sosial pada siswa dengan 

menggunakan model Make a Match di kelas V B SDN Kebonjati. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 

kebijakan dalam mengambil keputusan di SDN Kebonjati, khususnya 

yang berkaitan dengan penggunaan model dalam proses pembelajaran. 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan penulis kepada pembaca mengenai adanya model 
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pembelajaran Make a Match untuk meningkatkan keterampilan sosial 

siswa.  

 

2. Manfaat Praktis 

Ada beberapa manfaat secara praktis yang diperoleh dalam penelitian 

ini, diantaranya sebagai berikut: 

a. Peserta didik,  

Meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran IPS 

dengan menggunakan model Make a Match, serta menumbuhkan 

keterampilan sosial siswa di sekolah. 

b. Guru  

Membantu guru dalam cara merancang dan mengoperasionalkan 

perencanaan pembelajaran IPS melalui model Make a Match, serta 

dapat berguna dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

c. Sekolah  

Dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan yang cocok untuk 

menggunakan model pembelajaran yang baik dan cocok disekolah 

dasar. 

d.  Peneliti  

Dapat menambah pengalaman dan ilmu secara langsung sebagai calon 

guru di sekolah dasar. Terutama dalam merancang serta melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model Make a Match agar 

mengetahui peningkatan terhadap keterampilan sosial pada siswa. 

 

 

 

 

 


