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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani 

suatu proses perkembangan dengan pesat dan sangat fundamental bagi 

kehidupan selanjutnya. Anak memiliki dunia dan karakteristik sendiri yang 

jauh berbeda dari orang dewasa. Anak selalu aktif, dinamis,Antusias, dan 

ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan di dengarnya, seolah-olah tak 

pernah berhenti belajar.
1
 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah  jenjang pendidikan 

sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhandan perkembangan jasmani dan rohani  agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan 

pada jalur formal, nonformal,dan informal.
2
 

Tujuan pendidikan anak usia dini antara lain adalah  membentuk 

anak indonesia yang berkualitas.Yaitu anak yang tumbuh dan  berkembang  

sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan    

                                                           
1
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yang optimal  dalam  memasuki  pendidikan  dasar serta mengarungi  

kehidupan di masa dewasa.
3
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 

Tahun 2009 ada 6 aspek perkembangan Anak Usia Dini (AUD) yaitu 

perkembang kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial 

emosional, perkembangan motorik, perkembangan nilai agama dan moral, 

dan perkembangan Seni.
4
 

Perkembangan sosial emosional pada anak usia dini adalah 

perubahan perilaku yang disertai dengan perasaan-perasaan tertentu yang 

melingkupi anak usia dini saat berhubungan dengan orang lain. Aspek 

Perkembangan sosial emosional merupakan dua aspek yang berlainan, 

namun dalam kenyataannya satu sama lain saling  mempengaruhi. Pada 

kesehariannya, saat berinteraksi dengan orang lain, perilaku anak usia dini 

selalu dilingkupi dengan perasaannya dan perasaan yang melingkupi anak 

usia dini juga akan berpengaruh pada perilaku yang dimunculkannya. 

Sebagai contoh misalnya, saat anak bisa bermain dengan teman-temannya ia 

akan merasa senang, di saat anak sedang marah dengan temannya ia akan 

enggan bermain dengan temannya.
5
 

Penyelenggaraan PAUD baik pada jalur formal maupun 

nonformal banyak memperoleh kritik. Pendekatan dan muatan akademik 

lebih mendominasi kegiatan di lembaga PAUD ini. Kenyataan di lapangan 
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menunjukkan bahwa penyelenggaraan PAUD masih belum mengacu betul 

dengan tahap-tahap perkembangan anak yang cara belajarnya adalah dengan 

bermain. Dunia anak adalah dunia bermain,.Menurut pendidik dan ahli 

psikolog, bermain merupakan pekerjaan masa kanak-kanak dan cermin 

pertumbuhan anak. Dengan bermain anak dapat berlatih menggunakan 

kemampuan kognitifnya, dapat mengembangkan kreativitas, dapat melatih 

kemampuan bahasa, dan dapat meningkatkan kepekaan emosinya.
6
 

Pendidik diharapkan memahami karakteristik peserta didik dan 

memiliki pengetahuan mengenai pendidikan anak usia dini, sehingga 

kemampuan pendidik untuk memilih metode, media, strategi, model dan 

bahan ajar yang akan digunakan pada proses belajar mengajar akan sesuai 

dengan tahap-tahap perkembangan anak, dengan begitu tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan akan tercapai. 

Proses belajar mengajar pada satuan PAUD saat ini banyak sekali 

yang masih mendominasi kegiatan akademik yaitu baca, tulis, hitung yang 

seharusnya pada usia prasekolah hanya dalam tahap pengenalan. 

Kemampuan yang harus dimiliki anak pada usia prasekolah adalah bukan 

kemampuan cepat dalam membaca, menulis, ataupun berhitung, tetapi 

kemampuan anak yang dapat berkembang sesuai tahap perkembangan anak 

usia dini.  

Kemampuan bersosialisasi adalah satu kemampuan yang harus 

dikuasai anak, karena anak akan berinteraksi dengan orang lain. 
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Bersosialisasi juga akan melatih kepekaan anak, melatih kemampuan anak 

untuk berkomunikasi, melatih anak menjalin hubungan dan melatih anak 

untuk dapat menghargai orang lain, terkait juga dengan tingkat pencapaian 

perkembangan sosial emosional usia 5-6 tahun pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar PAUD 

yaitu: 1). Bersikap kooperatif dengan teman 2). Menunjukkan sikap toleran 

3). Mengekspresikan emosi dalam berbagai situasi (senang, gembira, 

antusias, dan sebaginya) 4). Memahami peraturan dan disiplin. 5). Mengenal 

tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat.
7
 

Permasalahan perkembangan sosial emosional anak usia dini 

semakin banyak terjadi, dengan bukti tidak semua anak mampu untuk 

bersosialisasi. Sudah seharusnya orang tua dan guru PAUD memaksimalkan 

perannya untuk turut mengembangkan berbagai kebutuhan anak didalam 

proses  perkembangan  sosial  emosional anak usia dini. Berbagai kendala 

dan hambatan sebagaimana yang dimaksud adalah seperti yang peneliti 

temukan yaitu sebagian anak tidak mampu bekerjasama dengan temannya, 

ketika guru memberikan tugas untuk dilakukan bersama-sama ,anak akan 

lebih cenderung  bekerja  masing-masing tanpa memperhatikan perintah dari 

guru untuk bekerja secara berkelompok. Hal ini juga disebabkan karena 

pemilihan dan penerapan model pembelajaran di kelas belum tepat, 

pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru, sehingga anak kurang 

berperan dan berinteraksi dengan teman. Selain itu karena pemilihan metode 
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pembelajaran kooperatif yang kurang bervariasi sehingga anak kurang 

antusias pada saat pembelajaran. 

Pengamatan dan penelitian pendahuluan di RA Al-Ishlah 

Kedungbunder Gempol Cirebon menyatakan bahwa hanya sebagian kecil 

anak yang memiliki kemampuan sosial emosional khususnya bekerjasama. 

Sementara anak usia dini adalah anak yang sedang dalam tahap 

perkembangan yang harus selalu diberikan pembiasaan dan pembekalan 

yang positif agar anak dapat belajar untuk bersosialisasi, berempati, dan  

mematuhi peraturan dari berbagai kegiatan bermain sosial tersebut,  

Sehingga menjadikan  pribadi yang berkarakter. Maka dari  itu  kemampuan 

sosial emosional anak kelompok B di RA Al-Ishlah Kedungbunder Gempol 

Cirebon sangat penting untuk di tingkatkan, sehingga membentuk anak yang 

mampu bekerjasama dengan temannya. 

Kemampuan bekerjasama dalam pencapaian keberhasilan 

seseorang sangat berpengaruh, maka penting mengajarkan anak-anak sedini 

mungkin untuk mampu bekerjasama. Mengembangkan kemampuan 

bekerjasama pada  diri anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah melalui model  pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

Dengan model pembelajaran ini diharapkan mengetahui model 

pembelajaran yang dapat mengembangkan ketrampilan sosial anak, salah 

satunya bekerjasama,tentunya dengan menggunakan strategi, materi dan 

media yang menarik sehingga mudah dipahami anak. Karena dalam 

kegiatan pembelajaran ini anak lebih banyak berinteraksi antara teman 
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sebayanya dan diharapkan sifat egosentrisme anak berkurang, serta anak 

secara bertahap berkembang menjadi mahkluk sosial yang dapat bergaul dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a  match dapat  mengembangkan 

berbagai aspek khususnya dalam aspek sosial emosional. 

Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian mengenai 

Peningkatan Kemampuan Bekerjasama pada anak dengan judul,  Efektivitas 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match terhadap kemampuan 

bekerjasama anak kelompok B di RA Al-Ishlah Kedungbunder Gempol 

Cirebon. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan intenvariasi masalah masalah yang 

muncul berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan dalam 

latar belakang masalah diatas dapatlah identifikasi masalah ,antara lain 

sebagai berikut : 

1. Kemampuan sosial emosional anak di RA Al-Ishlah masih rendah, anak 

belum bisa bekerjasama . 

2. Pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru, anak kurang berperan 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

3. Pemilihan dan penerapan model pembelajaran belum tepat, sehingga 

interaksi sosial anak dengan teman sekelasnya terbatas. 

4. Pemilihan metode pembelajaran kooperatif kurang bervariasi, sehingga 

anak kurang antusias pada saat pembelajaran. 
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C. Pembatasan Masalah 

Dengan adanya keterbatasan waktu dan lain-lain maka dalam 

penelitian ini dibatasi masalahnya sebagai berikut : 

1. Subyek yang diteliti hanya terbatas pada anak kelompok B di RA Al-

Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon. 

2. Aspek perkembangan yang akan diteliti adalah perkembangan sosial 

emosional anak Khususnya dalam kemampuan bekerjasama, dengan 

beberapa indikator yaitu melaksanakan tugas kelompok, mau berbagi 

tugas dengan teman, menghargai hasil karya teman/orang lain, mau 

mengalah, terbiasa mengikuti tata tertib di sekolah dan sabar menunggu 

giliran. 

3. Mengukur efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

dalam meningkatkan kemampuan bekerjasama. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi di atas, maka masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut yaitu “ Apakah Model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan kemampuan 

bekerjasama anak kelompok B di RA Al-Ishlah Kedungbunder Gempol 

Cirebon ? ”. Agar lebih oprasional maka dijabarkan menjadi pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Seberapa baik kemampuan bekerjasama anak kelompok B di RA Al-

Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  tipe make a match  ? 
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2. Seberapa baik kemampuan bekerjasama anak kelompok B di RA Al-

Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon sesudah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match  ? 

3. Seberapa signifikan perbedaan kemampuan bekerjasama anak 

kelompok B di RA Al-Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon sebelum 

dan sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match  ? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menggambarkan kemampuan bekerjasama anak kelompok B di RA Al-

Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  tipe make a match.  

2. Menggambarkan kemampuan bekerjasama anak kelompok B di RA Al-

Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon sesudah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match  . 

3. Menggambarkan perbedaan kemampuan bekerjasama anak kelompok B 

di RA Al-Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon sebelum dan sesudah 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. 
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F. Kegunaan Penelitian 

1. KegunaanTeoritis 

Menguji kehandalan teori Anita Lie menyatakan bahwa model 

pembelajaran tipe Make a Match  atau bertukar pasangan merupakan 

teknik belajar yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama 

dengan orang lain. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik.Hasil penelitian ini 

mendukung teori model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

untuk meningkatkan kemampuan bekerjasama pada anak kelompok B 

di Al-Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon. 

2. KegunaanPraktis 

a) Bagi peneliti 

Skripsi digunakan sebagai syarat lulus sarjana (S1) 

b) Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program 

pembelajaran serta menentukan model, metode dan media 

pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan 

bekerjasama anak. 

 

 

 

c) Bagi Orang Tua 
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Sebagai petunjuk dan sebagai bahan masukan dalam 

membantu mengidentifikasi perilaku  anak  agar perilaku anak baik 

dan berkembang sesuai tahap perkembangannya. 

d) Bagi Anak Didik 

Anak didik sebagai subyek penelitian diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelajaran melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Dan diharapkan 

anak lebih termotivasi untuk bekerjasama sehingga perkembangan 

kemampuan bekerjasama anak dapat meningkat. 

e) Bagi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi data awal untuk 

meneliti lebih lanjut pengaruh yang lebih luas dari model 

pembelajaran kooperatif tipe make a matchbagi perkembangan 

anak usia dini yang tidak terbatas pada aspek perkembangan sosial 

emosional saja tetapi juga terhadap aspek-aspek perkembangan 

lainnya, sehingga kampus mampu membantu pemerintah dalam 

mewujudkan generasi cerdas dan berkualitas di masa yang akan 

datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Perkembangan Sosial Emosional AUD 

a. Pengertian Sosial Emosional 

Perkembangan sosial menurut  Hurlock merupakan perolehan 

kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial.Sosialisasi 

adalah Kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai atau 

harapan sosial. Secara bahasa sosial berarti sesuatu yang berkenaan 

dengan orang lain atau masyarakat. Sosial juga bisa berarti suka 

memperhatikan  kepentingan umum, seperti suka menolong, menerima, 

dan sebagainya.  

Emosi  menurut  Goleman adalah  merujuk pada suatu 

perasaan atau pikiran-pikiran khas,suatu keadaan biologis dan psikologis 

serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi merupakan suatu 

keadaan atau perasaan yang bergejolak pada diri seseorang yang disadari 

dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan, yang berfungsi  sebagai  

inner adjustment (penyesuaian dari dalam) terhadap lingkungan untuk 

mencapai kesejahteraan dan keselamatan. Kemampuan untuk bereaksi 

secara emosional sudah ada sejak bayi dilahirkan.Gejala pertama perilaku 

emosional  dapat  dilihat  dari  keterangsangan  umum terhadap suatu 

stimulasi yang kuat, misalnya  bila bayi merasa senang, maka ia akan 
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menghentak-hentakkan kakinya. Sebaliknya bila ia tidak senang, maka 

bayi bereaksi dengan cara menangis.
8
 

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka sosial-emosi 

dapat diartikan sebagai perbuatan yang disertai dengan perasaan-perasaan 

tertentu yang melingkupi individu saat berhubungan dengan orang lain. 

Jadi perkembangan sosial-emosi pada anak usia dini adalah perubahan 

perilaku yang disertai dengan perasaan-perasaan tertentu yang 

melingkupi anak usia dini saat berhubungan dengan orang lain. 

Yuliani Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono mengungkapkan 

bahwa ada tiga yang harus diajarkan pada aspek perkembangan sosial-

emosi anak usia dini , antara lain : 

1) Rasa percaya terhadap lingkungan luar diri anak (to trusts others 

outside their families). 

2) Kemandirian dan pengendalian diri (to gain independence and self 

control) 

3) Mengambil inisiatif serta belajar berperilaku yang dapat diterima oleh 

kelompok sosial (to take initiative and assert themselves in social 

acceptable ways)
9
 

Ketiga hal tersebut harus di ajarkan kepada anak karena dengan 

ketiga kemampuan ini maka anak akan mampu bersosialisasi dengan orang 

lain, anak mulai belajar mengembangkan kemampuan sosialnya dalam 

bentuk bertingkah laku sesuai harapan lingkungan, belajar memainkan peran 

                                                           
8
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9
Ibid., h. 124 



13 
 

 
 

sosial dalam aktivitas bermain dengan teman sebanyanya, anak juga dapat 

mengembangkan sikap sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial 

yang berada di masyarakat. 

Semakin baik stimulus yang diberikan lingkungan terhadap 

perkembangan sosial anak, maka akan semakin mantap bagi anak dalam 

mengembangkan kemampuan sosialnya tersebut, sehingga cerdas dalam 

melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain dan lingkungan, serta 

cerdas juga dalam memahami diri terkait dengan segala kelemahan dan 

kelebihannya dalam bentuk kecerdasan interpersonal.
10

 

b. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Sosial Emosional AUD 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Anak (STTPA) pada perkembangan sosial emosional anak Usia 4-5 tahun 

dan 5-6 tahun adalah sebagai berikut: 
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Dini,(Bandung:2011),h.42-43 
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Tabel 2.1 

STPPA Sosial Emosional 

 

 

 
 

Standar tingkat pencapaian perkembangan anak di atas harus 

diketahui dan dipahami oleh pendidik dan peneliti, dengan STTPA 

berdasarkan usia tersebut pendidik dan peneliti akan lebih mudah 

memahami capaian perkembangan anak. Jadi STTPA ini khususnya dalam 

sosial emosional harus dipahami dan dijadikan acuan untuk melihat 

kemampuan sosial emosional anak khususnya pada indikator bekerjasama. 

Ada empat faktor yang berpengaruh kemampuan anak 

bersosialisasi yaitu  Adanya  kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang 

di sekitarnya dari berbagai usia dan latar belakang, adanya minat dan 

motivasi untuk bergaul, adanya bimbingan dan  pengajaran dari orang lain 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat PencapaianPerkembangan 

Usia 4 - <5 tahun Usia 5 - ≤6 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial emosional 

1.Menunjukkan sikapmandiri 

dalam memilihkegiatan.  

2.Mau berbagi, menolong, dan 

membantu teman.  

3.Menunjukan 

antusiasmedalam 

melakukanpermainan 

kompetitif secara positif.  

4.Mengendalikan perasaan.  

5.Menaati aturan yangberlaku 

dalam suatu permainan.  

6.Menunjukkan rasa percaya 

diri. 7.Menjaga diri sendiri dari 

lingkungannya.  

8.Menghargai orang lain. 

1.Bersikap kooperatif dengan 

teman.  

2.Menunjukkan sikap toleran.  

3.Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan kondisi 

yang ada (senang-sedih-

antusias dsb.)  

4.Mengenal tata krama dan 

sopan santun sesuai dengan 

nilai sosial budaya setempat.  

5.Memahami peraturan dan 

disiplin.  

6.Menunjukkan rasa empati.  

7.Memiliki sikap gigih (tidak 

mudah menyerah) 

8.Bangga terhadap hasil karya 

sendiri. 

9.Menghargai keunggulan 

orang lain. 
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yang biasanya menjadi “model”  bagi anak, Adanya  kemampuan  

berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak. 

c. Karakteristik Sosial Emosional 

Dengan meningkatnya usia anak, reaksi emosional anak mulai 

kurang menyebar,dan dapat lebih dibedakan. Misalnya, anak menunjukkan 

reaksi ketidaksenangan  hanya  dengan  menjerit  dan  menangis, kemudian 

reaksi mereka  berkembang  menjadi perlawanan, melempar benda, 

mengejangkan tubuh, lari menghindar, bersembunyi dan mengeluarkan 

kata-kata. Dengan bertambahnya usia, reaksi emosional yang berwujud 

kata-kata semakin meningkat, sedangkan reaksi  gerakan otot mulai 

berkurang. Adapun Karakteristik Emosi anak sebagai berikut : 

1) Emosi yang kuat 

Anak kecil bereaksi terhadap suatu stimulusi dengan intensitas 

yang sama,baik terhadap situasi yang remeh maupun yang sulit. Anak 

belum mampu menunjukkan reaksi emosional yang sebanding terhadap 

stimulasi yang dialaminya. 

2) Emosi sering kali tampak 

Anak-anak seringkali tidak mampu menahan emosinya, 

cenderung emosianal nampak dan bahkan berlebihan. 

3) Emosi bersifat sementara 

Emosi anak cenderung lebih bersifat sementara, artinya dalam 

waktu yang relatif singkat emosi anak dapat berubah dari marah 

kemudian tersenyum, dari ceria berubah menjadi murung. 
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4) Reaksi emosi mencerminkan individualitas 

Semasa bayi, reaksi emosi yang ditunjukkan anak relatif sama. 

Secara bertahap, dengan adanya pengaruh faktor belajar dan lingkungan, 

perilaku yang menyertai berbagai emosi anak semakin 

diindividualisasikan. Seorang anak akan berlari ke luar dari ruangan jika 

mereka ketakutan, sedangkan anak lainnya mungkin akan menangis atau 

menjerit. 

5) Emosi berubah kekuatannya  

Dengan meningkatnya usia, emosi anak pada usia tertentu 

berubah kekuatannya. Emosi anak yang tadinya kuat berubah menjadi 

lemah,sementara yang tadinya lemah berubah menjadi emosi yang kuat. 

6) Emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku 

Emosi yang dialami anak dapat pula dilihat dari gejala perilaku 

anak seperti: melamun, gelisah, menangis, sukar berbicara  atau dari 

tingkah laku yang gugup seperti menggigit  kuku atau menghisap jempol. 

Pada usia 2-4 tahun, karakteristik emosi anak muncul pada ledakan 

marahnya, untuk menampilkan rasa tidak senang, anak melakukan 

tindakan yang berlebihan, misalnya menangis, menjerit-jerit, 

melemparkan benda, bergulingguling, atau memukul ibunya. Pada usia 

ini anak tidak memperdulikan akibat dari perbuatannya, apakah 

merugikan  orang lain  atau tidak. Pada usia 5-6 tahun, emosi anak mulai 

matang. Pada  usia ini anak mulai menyadari akibat-akibat dari tampilan 

emosinya. Anak  mulai  memahami  perasaan  orang lain, misalnya 
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bagaimana perasaan orang lain bila disakiti, maka anak belajar 

mengendalikan emosinya. Ekspresi emosi pada anak mudah berubah 

dengan cepat dari satu bentuk ekspresi ke bentuk ekspresi emosi yang 

lain. Anak dalam keadaan gembira secara tiba-tiba dapat langsung 

berubah menjadi marah karena ada sesuatu yang dirasakan tidak 

menyenangkan, sebaliknya apabila anak dalam keadaan marah, melalui 

bujukan dengan sesuatu yang menyenangkan bisa berubah menjadi riang. 

2. Kemampuan kerjasama AUD 

a. Pengertian Kerjasama 

Kerjasama merupakan sifat sosial, bagian dari kehidupan 

masyarakat yang tidak dapat dielakkan oleh manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam bidang pendidikan muncul berbagai metode 

pembelajaran yang lebih menitikberatkan pada kerjasama, antara lain seperti 

diungkapkan oleh Johnson & Johnson (1991), Hill & Hill (1993) serta 

Slavin (1995), pada umumnya memberikan batasan tentang pengertian 

kerjasama mirip satu sama lain. Kerjasama adalah bekerja bersama untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan bersama (Johnson & Johnson,1991).
11

 

Menurut Johnson 1993 berpendapat “Kerjasama Menurut Marijan 

(2012) bahwa ”Anak perlu dibelajarkan secara langsung dalam kehidupan 

mengenai tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penanaman sikap.” 

Salah satunya yang perlu dikembangkan adalah menanamkan sikap 

bekerjasama dalam berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang akan 

                                                           
11

Bekti Wulandari, Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO), Volume 

1, Nomor 1, November 2015.2015.pp.12 
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berdampak bagi kehidupan anak dikemudian hari. Kerjasama adalah 

kegiatan yang dilakukan sekelompok orang secara bersama-sama untuk 

mencapai tujuan.
12

 

Michaelis (1986) berpendapat bahwa keterampilan kerjasama 

merupakan hal penting yang paling diunggulkan dalam kehidupan 

masyarakat utamanya budaya demokratis, dan merupakan salah satu 

indikator dari lima indikator perilaku sosial, yakni tanggungjawab, peduli 

pada oranglain, bersikap terbuka, dan kreativitas.
13

 

b. Karakteristik Kerjasama 

Menurut Johnson dan Johnson (1991), karakteristik suatu 

kelompok kerjasama terlihat dari adanya lima komponen yang melekat pada 

program kerjasama tersebut, yakni:  

1) Adanya saling ketergantungan yang positif diantara individu-individu 

dalam kelompok tersebut untuk mencapai tujuan  

2) Adanya interaksi tatap muka yang dapat meningkatkan sukses satu 

sama lain diantara anggota kelompok. 

3) Adanya akuntabilitas dan tanggungjawab personal individu. 

4) Adanya keterampilan komunikasi interpersonal dan kelompok kecil. 

5) Adanya keterampilan bekerja dalam kelompok.  

 

                                                           
12

Bekti Wulandari, Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO), Volume 

1, Nomor 1, November 2015.2015.pp.12 
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Kelima komponen tersebut sangat penting untuk dilaksanakan, 

kerjasama akan terwujud jika seluruh anggota kelompok dapat melakukan 

apa yang telah di uraikan pada karakteristik.  

c. Tujuan Kerjasama 

Tujuan Kerjasama Anak Usia Dini sangat penting bagi 

perkembangan anak usia dini. Menurut Yudha (2005) tujuan kerjasama 

untuk anak usia dini yaitu: 

1) Untuk lebih menyiapkan anak didik dengan berbagai ketrampilan baru 

agar dapat ikut berpartisipasi dalam dunia yang selalu berubah dan terus 

berkembang. 

2) Membentuk kepribadian anak didik agar dapat mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain dalam 

berbagai situasi sosial. 

3) Mengajak anak untuk membangun pengetahuan secara aktif karena 

dalam pembelajaran kerjasama (kooperatif), serta anak Taman Kanak-

kanak tidak hanya menerima pengetahuan dari guru begitu saja tetapi 

siswa menyusun pengetahuan yang terus menerus sehingga 

menempatkan anak sebagai pihak aktif. 

4) Dapat memantapkan interaksi pribadi diantara anak dengan teman sebaya 

dan diantara guru dengan anak didik. Hal ini bertujuan untuk 

membangun suatu proses sosial yang akan membangun pengertian 

bersama. 
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Berdasarkan pendapat diatas mengenai tujuan kerjasama dapat 

ketahui bahwa kemampuan kerjasama bertujuan mengembangkan kreativitas 

anak dalam berkelompok atau bermain bersama teman-temannya, karena jika 

anak tidak memiliki kemampuan kerjasama anak belum dapat membedakan 

antara kondisi dirinya dengan kondisi orang lain atau anak lain di luar dirinya. 

Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan 

kemampuan kerjasama yaitu untuk mengajak anak agar dapat saling tolong 

menolong, untuk menciptakan mental anak didik yang penuh rasa percaya diri 

agar dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, serta dapat 

meningkatkan sosialisasi anak terhadap lingkungan. 

Kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan 

serupa tentang hal yang ingin dicapai. Menetapkan tujuan yang sama untuk 

semua orang tidak selalu mudah, karena hampir setiap orang terikat dalam 

suatu kelompok didasari oleh kepentingan sendiri yang ingin dicapai oleh 

keberhasilan kelompok. Tujuan harus dapat mengantisipasi kepentingan 

individual yang tergabung dalam kelompok sosial. 

Pembelajaran kerjasama dianggap sebagai suatu metode alternative 

yang mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa, baik dari 

aspek intelektual maupun emosional, kaitannya dengan hubungan sosial siswa. 

Menurut Slawin hakikat pembelajaran kerjasama adalah berkembangnya sikap 

kerjasama antara anak yang satu dengan anak lainnya. 

Selain itu menurut Tedjasaputra cooperative play atau bermain 

bersama ditandai dengan adanya kerjasama atau pembagian tugas dan 
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pembagian peran antara anak-anak yanng terlibat dalam permainan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 
14

 

Pentingnya bekerjasama bagi anak usia dini adalah melatih kepekaan 

anak, melatih kemampuan anak untuk berkomunikasai, melatih anak menjalin 

hubungan dan melatih anak untuk dapat menghargai orang lain. Dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini pada lingkup perkembangan sosial 

emosional dengan beberapa capaian perkembangan yaitu: 1).Bersikap 

kooperatif dengan teman 2). Menunjukkan sikap toleran 3). Mengekspresikan 

emosi dalam berbagai situasi (senang, gembira, antusias, dan sebaginya) 4). 

Memahami peraturan dan disiplin. 5). Mengenal tata krama dan sopan santun 

sesuai dengan nilai sosial budaya setempat.
15

 Indikator dari capaian 

perkembangan yang digunakan yaitu  melaksanakan tugas kelompok, mau 

berbagi tugas dengan teman, menghargai hasil karya teman/orang lain, mau 

mengalah, terbiasa mengikuti tata tertib di sekolah dan sabar menunggu 

giliran.Dari seluruh indikator tersebut di dalamnya terdapat tindakan kerjasama 

yang merupakan hal penting untuk dilaksanakan. 

Faktor tujuan dalam kerjasama sangat penting karena akan 

mengarahkan seluruh kegiatan dan menjadi tolak ukur keberhasilan. Kerjasama 

yang terikat pada tujuan yang akan dicapai dengan melakukan kegiatan 

bersama-sama. Dalam belajar mengajar, kerjasama tersebut dimaksudkan 

antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru. Kegiatan yang dilakukan 
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dapat berupa kegiatan proyek, diskusi, bermain bersama, dan kerja kelompok. 

Kerjasama dalam bermain mencari pasanganjawaban pada kelompok 

merupakan salah satu cara pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam 

proses penelitian ini.  

Upaya guru mengenalkan kerjasama pada anak dalam bermain 

sangatlah penting karena peraturan pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 dalam 

UU Sikdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 4 “Pendidikan anak usia dini 

pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan 

yang di selenggarakan oleh lingkungan” Jadi PAUD merupakan lingkungan 

yang tepat dimana anak-anak lebih mudah menerima rangsangan dari stimulus 

yang di berikan. Stimulus itu bukan hanya dari guru saja tetapi dapat juga dari 

berbagai sumber salah satunya teman sebaya. Teman sebaya juga dapat 

menjadi teman saling belajar. Ini berarti bahwa keberhasilan dalam belajar 

bukan semata-mata dari guru, melainkan bisa juga dari teman sebaya, guru 

hanya sebagai fasilitator.
16

 Secara lebih khusus dalam penelitian ini difokuskan 

pada peningkatan bekerjasama anak melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe make a match pada Kelompok B di RA Al-Ishlah Kedungbunder Gempol 

Cirebon. 

3. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut 
                                                           

16
Asteria jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/10401/10051 

2015.pp.1-2 
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Arends, model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan 

digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap 

dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelola 

kelas. Model Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. 
17

 

b. Fungsi Model Pembelajaran  

Merujuk pemikiran Joyce, fungsi model adalah “ each model 

guides us as we design instruction to help student achieve various 

ojektives”. Melalui model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik 

mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan 

mengekspresikan ide. Model Pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar.
18

 

c. Ciri-ciri model pembelajaran  

Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pada 

strategi, metode, atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai empat ciri 

khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur.  Ciri-ciri 

tersebut antara lain: 

1) Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya. 
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2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). 

3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. 

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai. 
19

 

4. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif   

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih di 

pimpin oleh guru . Eggen dan Kauchak mendifinisikan pembelajaran 

kooperatif sebagai sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru 

agar saling membantu dalam mempelajari sesuatu.
20

 

Slavin menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 

model acuan pembelajaran dimana dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung, peserta didik mampu belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri atas 4 sampai 

6 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen atau 

dengan karakteristik yang berbeda-beda.
21

 

Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua 

belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk 

                                                           
 
19

 Sri Mulyani, “ Penerapan Model Pembelajaran Sentra di TK Al-Irsyad Lemah Abang 

cirebon”, Skripsi pada IAI Bunga Bangsa Cirebon, (Cirebon:_, 2018,) h. 10, tidak dipublikasikan. 
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mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran 

kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut adalah:  

1) Positive interdependence (saling ketergantungan positif) 

2) Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan) 

3) Face to face promotive interaction (interaksi promotif) 

4) Interpersonal skill (komunikasi antar anggota) 

5) Group Processing (Pemrosesan kelompok)
22

 

b. Tujuan Pembelajaran kooperatif 

Tujuan umum pembelajaran kooperatif adalah menciptakan 

situasi keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh 

keberhasilan kelompoknya. Adapun tujuan khusus dari pembelajaran 

kooperatif, yaitu sebagai berikut: 

1) Hasil belajar akademik 

Pembelajaran kooperatif bertujuan meningkatkan kinerja 

peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli yang 

berpendapat bahwa model pembelajaran kooperatif unggul dalam 

membantu peserta didik untuk memahami konsep-konsep yang sulit. 

2) Pengakuan adanya keagamaan 

Model pembelajaran kooperatif bertujuan agar peserta didik 

dapat menerima teman-temannya yang mempunyai perbedaan latar 

belakang. Perbedaan tersebut mencakup perbedaan suku, agama, 

kemampuan akademik, dan tingkat sosial. 
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3) Pengembangan ketrampilan sosial 

Model pembelajaran kooperatif bertujuan mengembangan 

ketrampilan sosial peserta didik. Keterampilan sosial yang dimaksud 

dalam pembelajaran kooperatif adalah berbagi tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat orang lain, menjelaskan ide atau pendapat, dan 

bekerjasama dalam kelompok.
23

 

c. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif memiliki karakteristik tertentu yang 

membedakan dengan model pembelajaran lainnya , yaitu : 

1) Peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan materi belajarnya. 

2) Kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah. 

3) Apabila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras budaya, 

suku, dan jenis kelamin yang berbeda-beda. 

4) Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu
24

 

d. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif dilaksanakan oleh guru 

di dalam kelas. Dengan kedudukannya sebagai perancang dan pelaksana 

pembelajaran dalam penggunaan model ini, guru harus memperhatikan 

sejumlah prinsip pembelajaran kooperatif seperti yang diungkapkan oleh 

Stahl (1994) sebagai berikut: 
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1) Perumusan tujuan proses belajar peserta didik harus jelas 

2) Penerimaan yang menyeluruh oleh peserta didik tentang tujuan belajar 

3) Ketergantungan yang bersifat positif 

4) Interaksi yang bersifat terbuka 

5) Tanggung jawab individu 

6) Kelompok bersifat heterogen 

7) Interaksi sikap dan perilaku sosial yang positif 

8) Tindak lanjut (follow up) 

9) Kepuasan dalam belajar
25

 

e. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif terdiri atas sejumlah langkah yang harus 

ditempuh. Hufad (2002) menyatakan bahwa tujuh langkah pembelajaran 

kooperatif seperti yang disajikan pada tabel berikut ini: 
26

 

 

Tabel 2.2 

Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 
 

Langkah Penjelasan 

Fase 1 

Pre-test 

Guru menyiapkan seperangkat alat tes 

dengan materi yang akan disampaikan 

Fase 2 

Menyampaikan tujuan dan memotivasi 

peserta didik 

Guru menyiapkan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin di capai dan 

memotivasi peserta didik. 

Fase 3 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada peserta 

didik dengan jalan demonstrasi atau melalui 

bahan bacaaan 

Fase 4 

Mengorganisasikan peserta didik ke 

dalam kelomok-kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada peserta didik cara 

membuat kelompok belajar dan cara 

membantu setiap kelompok belajar agar 

melakukan transisi secara efesien 

Fase 5 

Membimbing kelompok kerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan 
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tugas.  

Fase 6 

Posttest (evaluasi) 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau tiap-tiap 

kelompok mempresentasikannya. 

Fase 7 

Tindak lanjut 

Guru mencari tanah untuk menghargai 

upaya dan hasil belajar individu dan 

kelompok serta memberikan rekomendasi 

sesuai dengan hasil yang diperoleh. 

 

5. Pembelajaran kooperatif tipe make a match 

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. Apabila dalam proses pendidikan tidak menggunakan metode 

yang tepat maka harapan untuk mencapai tujuan pembelajaran akan sulit 

untuk di raih. Oleh sebab itu Pendidik seharusnya dapat memilih metode 

dengan tepat untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode 

pembelajaran dijelaskan dalam al-Quran  surat An-Nahl ayat 125 sebagai 

berikut : 

   ۚ ۚ   َوَجاِدْْل مْ  بِالَِّت  ِهيَ  َأْحَسن    ادْع  ِإََلٰ َسِبيِل َربَِّك بِاْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلََْسَنِة 

 ََ ۚ   َوه وَ  أَْعَلم   بِاْلم ْهَتِديَن           ِإنَّ  َربَّكَ  ه وَ  َأْعَلم   ِبَنْ  َضلَّ  َعنْ  َسِبيِلهِ  

Artinya:“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya TuhanmuDialahyang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 

yang mendapat petunjuk.” (Q.S.An-Nahl [16]: 125) 

Isi kandungan ayat tersebut mengajak kepada jalan Allah 

dengan cara keadilan dan kebijaksanaann, selalu mempertimbangkan 

berbagai faktor dalam proses belajar mengajar, baik faktor subjek, obyek, 
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sarana, media dan lingkungan pengajaran. Pertimbangan pemilihan  

metode dengan memperhatikan peserta didik diperlukan kearifan agar 

tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal.
27

 

Make a match  adalah salah satu metode atau tipe 

pembelajaran dari model pembelajaran kooperatif . Pada metode atau tipe 

pembelajaran ini teknik mengajarnya adalah dengan mencari pasangan. 

Salah satu keunggulannya adalah siswa belajar sambil menguasai konsep 

atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Model pembelajaran Make 

a match yaitu pembelajaran yang teknik mengajarnya dengan mencari 

pasangan melalui kartu  pertanyaan dan jawaban yang harus ditemukan 

dan didiskusikan oleh pasangan siswa tersebut. Model pembelajaran Make 

a Match atau mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Model 

pembelajaran Make a Match adalah pembelajaran menggunakan kartu-

kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu yang berisi soal dan kartu 

yang lainnya berisi jawaban dari soal-soal tersebut.
28

 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan jika pembelajaran dikembangkan 

dengan metode atau tipe make a match adalah kartu-kartu. Kartu-kartu 

tersebut terdiri dari kartu berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu 

lainnya berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. 
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 Sri Mulyani, “ Penerapan Model Pembelajaran Sentra Di TK Al-Irsyad Lemah Abang 

Cirebon”, Skripsi pada IAI Bunga Bangsa Cirebon, (Cirebon:_, 2018,) h. 10, tidak dipublikasikan. 
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Langkah berikutnya adalah guru membagi komunitas kelas 

menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa 

kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah 

kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Kelompok ke 

tiga adalah kelompok penilai. Aturlah kelompok-kelompok tersebut seperti 

huruf  U. Upayakan kelompok pertama dan kedua sejajar saling 

berhadapan. Jika masing-masing kelompok sudah berada di posisi yang 

telah ditentukan, maka guru membunyikan pluit sebagai tanda agar 

kelompok pertama maupun kelompok kedua saling bergerak mencari 

pertanyaan dan jawaban yang cocok. Berikan kesempatan pada mereka 

untuk berdiskusi. Dan hasil diskusi ditandai oleh pasangan-pasangan 

antara anggota kelompok pembawa kartu pertanyaan dan anggota 

kelompok pembawa kartu jawaban. 

Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukkan 

pertanyaan dan jawaban pada kelompok penilai. Kelompok ini kemudian 

membaca apakah pasangan pertanyaan dan jawaban itu cocok. Setelah 

penilaian dilakukan aturlah sedemikian rupa kelompok pertama dan 

kelompok kedua bersatu kemudian memposisikan dirinya menjadi 

kelompok penilai. Sementara kelompok penilai pada sesi pertama tersebut 

di pecah menjadi 2, sebagian anggota memegang kartu pertanyaan 

sebagian lainnya memegang kartu jawaban. Posisikan mereka dalam 

bentuk huruf U. Guru kembali membunyikan pluitnya menandai gerak 

untuk mencari, mencocokkan, dan mendiskusikan pertanyaan-jawaban. 
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Berikutnya adalah masing-masing pasangan pertanyaan-jawaban 

menunjukkan hasil kerjanya kepada penilai 

Perlu diketahui tidak semua peserta didik baik yang berperan 

sebagai pemegang kartu pertanyaan, pemegang kartu jawaban , maupun 

penilai mengetahui dan memahami secara pasti apakah betul kartu 

pertanyaan-jawaban yang mereka pasangkan sudah cocok. Demikian 

halnya bagi peserta didik kelompok penilai. Mereka juga belum 

mengetahui pasti apakah penilaian jawaban mereka benar atas pasangan 

pertanyaan-jawaban. Berdasarkan kondisi inilah guru memfasilitasi diskusi 

untuk memberikan semangat kesempatan kepada seluruh peserta didik 

mengonfirmasi hal-hal yang telah mereka lakukan yaitu memasangkan 

pertanyaan-jawaban dan melaksanakan penilaian
29

 

B. Hasil penelitian yang relevan 

Penilitian ini bukanlah penelitian yang baru ada, beberapa penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Hasil Penelitian Rurin Istadinata yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Konsep Bentuk, Warna, Ukuran, Dan Pola Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Make A Match Pada Anak Kelompok A Tk Aisyiyah 2 

Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015.”Hal tersebut 

terbukti dengan hasil rata-rata ketuntasan konsep bentuk, warna, ukuran, 

dan pola pada anak mengalami peningkatan dari prasiklus sebesar 20% atau 

3 anak dari 15 anak, siklus I menjadi 53% atau 8 anak dari 15 anak, dan 
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Agus Suprijono.Cooperative Learning ,(Yogjakarta.2016),h. 113-114 
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sikus II menjadi 80%  atau 12 anak dari 15 anak. Simpulan penelitian ini 

adalah konsep bentuk, warna, ukuran, dan pola meningkat melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match pada anak kelompok A TK 

Aisyiyah 2 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015. 

Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu, menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Perbedaannya yaitu 

penelitian di atas menggunakan metode penelitian tindakan kelas sedangkan 

skripsi penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif.
30

 

2. Hasil Penelitian Muharnis Muharnis yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Kecerdasan Interpersonal Melalui Penerapan Model Make A Match Dengan 

Kartu Pasangan Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di Paud Mitra Handayani 

Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.” Berdasarkan hasil survei terungkap 

bahwa 1) Kecerdasan interpersonal anak usia 5-6 tahun di PAUD Mitra 

Handayani Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru membuat aplikasi kegiatan 

model yang cocok dengan kurang satu kartu berkriteria mitra, setelah model 

kegiatan aplikasi membuat pertandingan dengan pasangan kartu di siklus I 

dan II berkriteria dengan baik. 2) Penerapan model ini cocok dengan kartu 

mitra yang memberikan kemungkinan pembelajaran yang kaya dan 

kesenangan bagi anak-anak, sehingga anak-anak secara spontan akan 

tertarik dengan permainan ini. 3) Penerapan model membuat kecocokan 

dengan kartu mitra dapat meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia 

4-5 tahun di PAUD Handy Kecamatan Mitra Raya Tenayan Pekanbaru.4) 
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Rurin Istadinata,Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Pada 

Materi Mengenal Bentuk Geometri Melalui Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Di 

Raudhatul Athfal Al-Farabi Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Tahun Ajaran 2016/2017. 
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Dalam pengujian hipotesis dapat diketahui peningkatan yang diperoleh dari 

setiap siklus. Dimana peningkatan kecerdasan interpersonal yang diperoleh 

sebelum tindakan untuk siklus pertama meningkat sebesar 30,2%. 

Sedangkan peningkatan kecerdasan interpersonal dari siklus pertama 

menjadi siklus kedua 48,6%, dan peningkatan kecerdasan interpersonal 

secara keseluruhan dari data awal ke siklus kedua sebesar 93,4%.Persamaan 

penelitian tersebut dengan skripsi penulis yaitu, menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match. Perbedaannya yaitu penelitian 

di atas mengukur kemampuan kecerdasan interpersonal sedangkan skripsi 

penulis mengukur kemampuan bekerjasama.
31

 

3. Hasil Penelitian Asteria yang berjudulPeningkatan Kerjasama Anak Dalam 

BermainMelalui Metode Kerja Kelompok Menunjukkan hasil bahwa 

dengan menggunakan metode kerja kelompokcukup berhasil dalam 

meningkatkan kemampuan kerjasama anak di TK Kristen Maranatha 

Pontianak Utara.Melalui proses penelitian sebanyak 2 kali dan setiap siklus 

2 kali pertemuan. Hasil pembelajaran pada siklus I pertemuan ke 1 sebanyak 

5 anak atau 23,80% dengan kategori (BSH), pertemuan ke 2 sebanyak 11 

anak atau 52,38% dengan kategori (BSH). Siklus ke II pertemuan ke 1 

sebanyak 15 anak atau 71,43% dengan kategori (BSH), dan pertemuan ke 2 

sebanyak 18 anak atau 85,72% dan 1 anak atau 4, 76% dengan kategori 

(BSB) sudah mencapai target keberhasilan yang diharapkan. Dapat 

disimpulkan bahwa kerjasama anak dalam bermain dapat ditingkatkan 
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Muharnis Muharnis,Upaya Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal Melalui 

Penerapan Model Make A Match Dengan Kartu Pasangan Pada Anak Usia 4-5 Tahun Di Paud 
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melalui metode kerja kelompok. Persamaan penelitian tersebut yaitu sama-

sama mengupayakan peningkatan bekerjasama anak. Perbedaannya yaitu 

penelitian tersebut mengupayakan peningkatan kemampuan bekerjasama 

melalui metode kerja kelompok sedangkan penelitian penulis yaitu 

mengupayakan peningkatan kemampuan bekerjasama melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match.
32

 

C. Kerangka Berfikir 

Anak  usia  dini  merupakan  anak berumur 0 – 6 tahun  dengan 

pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Masa ini adalah masa yang tepat 

untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan yang diharapkan dapat membentuk 

kepribadian anak. Usia  dini  merupakan masa  yang  sangat  penting  dalam  

keseluruhan  tahap  perkembangan  manusia. Pada  masa  itu,  terjadi  lonjakan  

perkembangan  anakyang  tidak  terulang  pada  periode  berikutnya,  sehingga  

para  ahli  menyebutnya  sebagai usia emas perkembangan (golden age). Anak  

usia dini adalah  anak  yang baru  dilahirkan sampai usia enam tahun. Usia ini 

merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan 

kepribadian anak 

Secara bahasa sosial berarti sesuatu yang berkenaan dengan orang 

lain atau masyarakat. Sosial juga bisa berarti suka memperhatikan  kepentingan 

umum, seperti suka menolong, menerima, dan sebagainya. Sedangkan emosi 

secara bahasa yaitu luapan perasaan yang berkembang, keadaan dan reaksi 

psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, 
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yang bersifat subjektif. Pada konteks psikologi, emosi diartikan sebagai gejala 

psiko-fisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap dan perilaku 

dalam bentuk ekspresi tertentu. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 

pembelajaran membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan 

sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dengan 

bekerja secara bersama-sama diantara sesama anggota kelompok akan 

meningkatkan motivasi produktivitas dan perolehan belajar. Pembelajaran 

kooperatif  merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dimana para 

siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu 

sama lainya dalam mempelajari materi pembelajaran. 

Belajar dalam kelompok kecil dengan prinsip kooperatif berlangsung 

dalam interaksi saling percaya, terbuka, dan rileks di antara anggota kelompok 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh dan memberi masukan 

di antara siswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan moral, 

serta keterampilan yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran. 

Make a match  adalah salah satu metode atau tipe pembelajaran dari 

model pembelajaran kooperatif . Pada metode atau tipe pembelajaran ini teknik 

mengajarnya adalah dengan mencari pasangan. Salah satu keunggulannya 

adalah siswa belajar sambil menguasai konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan.Model pembelajaran Makea match yaitu pembelajaran yang 

teknik mengajarnya dengan mencari pasangan melalui kartu  pertanyaan dan 

jawaban yang harus ditemukan dandidiskusikan oleh pasangan siswa tersebut. 
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Berdasarkan pendapat di atas, model ini baik untuk digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Siswa  diajak  untuk  lebih  aktif  lagi  dalam mengikuti 

pembelajaran serta dapat meingkatkan kerjasama antar siswa. Siswa terlibat 

aktif pada proses pembelajaran sehingga memberikan dampak positif terhadap 

kualitas interaksi dan komunikasi, serta dapat memotivasi siswa untuk 

meningkatkan hasil belajarnya. Oleh sebab itu, model pembelajaran kooperatif  

tipe make a match sangat baik untuk dilaksanakan karena untuk mendorong 

siswa agar dapat bekerjasama dengan baik dan saling tolong-menolong 

mengatasi tugas yang dihadapinya. 

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match diharapkan mampu meningkatkan kemampuan bekerjasama anak 

kelompok B di RA Al-Ishlah. Langkah-langkah yang peneliti lakukan ialah 

mengambil data yang diambil sebelum peneliti menerapkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match. Pengambilan data dilakukan 

dengan teknik observasi dan dokumentasi. Langkah selajutnya peneliti 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a match, setelah 

penerapan model ini, peneliti kembali mengambil data post test. Langkah 

selanjutnya pengolahan data, menghitung data pretest,protestdan menghitung 

seberapa besar perbedaan data nilai pretest dan post test, guna menjawab 

rumusan masalah pada penelitian. Adapun bagan alur kerangka berfikir pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini hipotesis disusun sebagai berikut:  

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan bekerjasama anak 

kelompok B RA Al-Ishlah kedungbunder Gempol Cirebon sebelum dan 

sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

Ho:     Tidakterdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan bekerjasama 

kelompok B RA Al-Ishlah kedungbunder Gempol Cirebon sebelum dan 

sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match. 

 

Pembelajaran Pengembangan Sosemos  

Pengembangan Kemampuuan Bekerjasama  

Sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make 

a match 

Sesudah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make 

a match 

Kemampuan kerjasama anak 

rendah 

 

Kemampuan bekerjasama 

anak meningkat,anak 

mampu bekerja sama dalam 

menyelesaikan tugas 

melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe make a 

match 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metodologi penelitian adalah  ilmu mengenai jalan yang dilewati 

untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan dengan 

pertanggungjawaban yang ilmiah dan data yang dicari untuk 

membangun/memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian. artinya 

harus dipercaya kebenarannya. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Metode penelitian kuantitatif. Metode Penelitian kuantitatif dapat diartikan 

metode tradisional, karena metode ini cukup lama digunakan sehingga sudah 

mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode penelitian kuantitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
33

 

Jenis metode penelitian kuantitatif yang digunakan pada penelitian 

ini adalah  metode kuatitatif eksperimen. Menurut sugiyono metode kuantitatif 

eksperimen  adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

tretment tertentu (perlakuan) dalam kondisi yang terkontrol (laboratorium). 
34
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Desain metode kuantitatif eksperimen yang peneliti gunakan adalah 

pretest & posttest. Pretest & posttest yaitu desain penelitian yang dilakukan 

sebelum diberi perlakuan dan sesudah dilakukan perlakuan, sehingga diperoleh 

data yang lebih akurat karena bisa membandingkan data keadaan sebelum dan 

sesudah perlakuan. Desain pretest & posttest digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

O1= Nilai sebelum pretest ( sebelum diberi perlakuan) 

X  = Perlakuan  

O2= Nilai sebelum posttest ( sebelum diberi perlakuan)
35

 

 

B. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di RA Al-Ishlah Desa  

Kedungbunder Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Tempat ini dipilih 

karena letaknya yang strategis dan mendukung untuk penelitian serta adanya 

kemudahan akses untuk menuju ke lokasi. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dari 

penyusunan observasi lapangan atau tempat penelitian hingga penulisan 
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laporan dilaksanakan terhitung sejak bulan September 2018 sampai dengan 

November 2019. Berikut adalah jadwal penelitian: 

 

 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

 

No Kegiatan Penelitian 

Bulan 

Nov Des Jan Feb Mar April 

1 
Perbaikan Proposal Penelitian 

V V     

2 
Pembahasan Bab I-II 

 V V    

3 Penyusunan Instrumen & Perbaikan 

bab I-II 
 V V    

4 
Uji Coba Penelitian 

 V V    

5 
Pengumpulan Data 

   V V  

6 Penulisan Laporan Hasil Penelitian 

(Bab IV-V) 

    V  

7 
Penyelesaian Skripsi 

     V 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan 

benda-benda yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah pada 
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obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.
36

 

Menurut babbie,1983 menjelaskan bahwa populasi adalah elemen 

penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama dan cara teoritis menjadi 

target penelitian. Jadi populasi pada dasarnya merupakan kelompok 

manusia, binatang, tumbuhan, benda, peristiwa, yang tinggal bersama dalam 

suatu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari suatu 

penelitian. Populasi dapat berupa guru, siswa, kurikulum, fasilitas, lembaga, 

sekolah, karyawan perusahaan, dan lain-lain.
37

 

Secara teoritis, berapa ukuran atau jumlah populasi pada suatu 

kegiatan penelitian tidak ada aturannya. Ukuran atau jumlah populasi dari 

suatu kegiatan penelitian sangat relatif dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Besar kecilnya jumlah populasi sangat bergantung pada kondisi atau 

keadaan subjek dan objek penelitian. 

Jenis populasi dalam penelitian ini yaitu populasi terbatas, Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelompok B di 

RA Al-ishlah yaitu yang berjumlah 18 , yang terdiri atas 8 laki-laki dan 10  

perempuan. Adapun tabel datanya adalah sebagai berikut : 
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Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada PAUD, 
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Tabel 3.2 

Populasi Penelitian 

 

No 

 

Nama 

 

L/P 

1 Anjania Najma 

 

P 

2 Dewi Ambar Sari 

 

P 

3 El Jalaludyn Arrummy 

 

L 

4 Faniyatul fauzi 

 

P  

5 Maurani Salsabillah 

 

P 

6 M Dzulfikar Anam 

 

L 

7 M Irfan 

 

L 

8 Moh aqsal 

 

L 

9 M  Nabilliansyah 

 

L 

10 Nashwa Nurfitria 

 

P 

11 Nur Afikah P 

 

P 

12 Pandu Prawira Rusyadi 

 

L 

13 Revatul amelia 

 

P 

14 Rizqi Akbar 

 

L 

15 Rofiqoh humairo 

 

P 

16 Siti Arniyah 

 

P 

17 Siti nurhalida ziyah 

 

P 

18 Wira jaga karsa 

 

L 
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2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan 

diteliti. Sukardi memberi pengertian sampel sebagai bagian dari jumlah 

populasi yang akan diambil datanya. Sebagian jumlah populasi yang akan 

diambil atau dipilih sebagai sumber data disebut sampel atau cuplikan. 

Suharsimi Arikunto, menjelaskan sampel adalah sebagian dari 

populasi. Bila peneliti akan mengambil subjek penelitian dengan melalui 

pengambilan sampel, maka penelitian seperti ini disebut “ penelitian 

sampel”, dengan maksud peneliti ingin menggenerilasasikan hasil 

penelitian kepada seluruh populasi.
38

 

Berdasarkan pengertian diatas maka sampel yang akan dijadikan 

objek penelitian adalah seluruh populasi dari kelompok B ditempat 

penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data statistik yang dibutuhkan pada sebuah penelitian pada dasarnya 

dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

instrumen agar menjadi sistematis dan memudahkan. Teknik pengumpulan 

data adalah cara ayang ditempuh peneliti dalam mengumpulkan data yang akan 

diolahnya untuk kemudian menjadi jawaban dari penelitiannya.  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi dan dokumentasi 

sebagai teknik pengumpulkan data. Observasi adalah teknik pengumpulan data 
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 Johni Dimyati, Metodologi Penelitian pendidikan & Aplikasinya pada PAUD, 

(Jakarta:2014) h. 56 
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yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat langsung ataupun bahkan terlibat 

langsung ke dalam keadaan yang sedang diteliti.
39

 

Berikut adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam 

menggunakan metode observasi, diantaranya : 

1. Pengembangan kisi-kisi instrument kemampuan bekerjasama anak 

Berikut kisi-kisi Instrumen Kemampuan Bekerjasama anak yang 

digunakan sebagai dasar pengambilan data pretest dan posttest. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Bekerjasama 

No Variabel Pencapaian 

Perkembangan 

Aspek yang 

dinilai/Indikator 

1 Kemampuan 

bekerjasama 

Bersikap 

Kooperatif 

dengan teman 

- Melaksanakan tugas 

kelompok. 

- Mau berbagi tugas 

dengan teman. 

Menunjukkan 

sikap toleran 

- Menghargai hasil karya 

teman/orang lain. 

- Mau mengalah 

Memahami 

peraturan dan 

disiplin 

- Terbiasa mengikuti tata 

tertib di sekolah. 

- Sabar menunggu giliran 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Casta, Dasar-dasar Statistika Pendidikan.(Cirebon:2012) h. 13 
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2. Instrument observasi kemampuan bekerjasama anak 

Tabel 3.4 

Data kemampuan bekerjasama sebelum dan sesudah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match (X1/X2) 

 

No  Nama Siswa Indikator  ∑ 

Skor  A B C D E F 

1 Anjania  1 1 2 2 2 1 9 

2 Dewi Ambar 2 2 1 2 2 1 10 

3 El jalaludin 1 1 2 2 2 2 10 

4         

Dst  Dst         

Jumlah         

Rata-rata        

Presentase        

 

 

Keterangan : 

A. Melaksanakan tugas kelompok. 

B. Mau berbagi tugas dengan teman 

C. Menghargai hasil karya teman/orang lain. 

D. Mau mengalah. 

E. Terbiasa mengikuti tata tertib di sekolah. 

F. Sabar menunggu giliran 

Skala penilaian sesuai dengan kurikulum 2013: 

1. BB: Bernilai 1 (Apabila siswa tidak mampu melakukan 

indikator dengan bantuan dan bimbingan). 

2. MB: Bernilai 2 (Apabila siswa mampu melakukan indikator 

dengan bimbingan). 

3. BSH: Bernilai 3 (Apabila siswa mampu melakukan indikator 

dengan mandiri). 
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4. BSB: Bernilai 4 (Apabila siswa mampu melakukan indikator 

dengan mandiri dan membantu teman yang belum bisa) 

 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi 

kemampuan  bekerjasama dengan jumlah observasi sebanyak 2 kali observasi 

yakni: 

Pretest : adalah observasi awal dimana sampel belum diberi perlakuan 

Posttest :adalah observasi akhir dimana sampel telah diberi peerlakuan 

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa instrumen penelitian 

merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

lebih mudah di olah. 
40

 Instrumen dalam penelitian ini berdasarkan pada 

Permendiknas No. 137 Dan Permendiknas No. 146 pada bagian standar tingkat 

pencapaian perkembangan anak (STTPA) pada perkembangan bekerjasama 

anak, serta mengacu pada teori Johnson 1993 yang berpendapat bahwa 

Kerjasama Menurut Marijan (2012) bahwa ”Anak perlu dibelajarkan secara 

langsung dalam kehidupan mengenai tindakan-tindakan yang berkaitan dengan 

penanaman sikap. Kisi-kisi instrumen kerjasama yang diteliti terdiri dari 

variabel, subvariabel, indikator dan aspek yang dinilai. Variabel yang akan 

diteliti dalam penelitian ini yaitu Sosial Emosional, subvariabel yang diteliti 

adalah kemampuan bekerjasama, pencapaian perkembangan yang akan di teliti 

adalah Bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleran, 

                                                           
40

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:2006), 

h.160 
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memahami peraturan dan disiplin, sedangkan indikator dikembangkan dari  

capaian perkambangan. 

Selain menggunakan metode observasi, peneliti juga menggunakan 

metode dokumentasi .Suharsimi Arikunto memberi penjelasan bahwa metode 

dokumentasi merupakan metode penelitian dengan mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya. 
41

 Jenis dokumentasi 

yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis dokumentasi tidak resmi. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Data 

Analisis Deskriptif Data adalah analisa data secara deskriptif 

berdasarkan temuan hasil penelitian yang dijabarkan secara terperinci dari 

data sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Analisa deskriptif data 

diuraikan dari tabel tabulasi data sebelum (X1) dan sesudah (X2) diberi 

perlakuan sesuai penelitian. Bentuk tabel tabulasi data tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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 Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada PAUD, 
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Tabel 3.5 

Data kemampuan bekerjasama sebelum  menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match (X1) 
 

No  Nama Siswa Indikator  ∑ 

Skor  A B C D E F 

1 Anjania  1 1 2 2 2 1 9 

2 Dewi Ambar 2 2 1 2 2 1 10 

3 El jalaludin 1 1 2 2 2 2 10 

4         

Dst  Dst         

Jumlah         

Rata-rata        

Persentase        

 

 

Tabel 3.6 

Data kemampuan bekerjasama sesudah menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match (X2) 
 

No  Nama Siswa Indikator  ∑ 

Skor  A B C D E F 

1 Anjania  3 4 4 3 3 4 21 

2 Dewi Ambar 3 4 3 3 4 4 21 

3 El jalaludin 4 3 4 3 3 3 20 

4         

Dst  Dst         

Jumlah         

Rata-rata        

Persentase        

 

Keterangan : Keterangan : 

 Indikator :  

A. Melaksanakan tugas kelompok. 

B. Mau berbagi tugas dengan teman 

C. Menghargai hasil karya teman/orang lain. 

D. Mau mengalah. 

E. Terbiasa mengikuti tata tertib di sekolah. 

F. Sabar menunggu giliran 
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 Skala penilaian sesuai dengan kurikulum 2013: 

1. BB: Bernilai 1 (Apabila siswa tidak mampu melakukan indikator 

dengan bantuan dan bimbingan). 

2. MB: Bernilai 2 (Apabila siswa mampu melakukan indikator dengan 

bimbingan). 

3. BSH: Bernilai 3 (Apabila siswa mampu melakukan indikator dengan 

mandiri). 

4. BSB: Bernilai 4 (Apabila siswa mampu melakukan indikator dengan 

mandiri dan membantu teman yang belum bisa) 

 

Data yang didapatkan dari hasil penelitian dimasukkan kedalam 

tabel dan dicari persentase untuk dikonversikan pada tabel konversi data 

dengan rumus: 

  
 

 
       

 

Tabel 3.7 

Tabel Menafsirkan P 

 

% Interprestasi 

0,80%-100% Sangat Baik 

0,60%-0,799% Baik 

0,40%-0,599% Cukup Baik 

0,20%-0,399% Kurang Baik 

0,01%-0,199% Sangat Kurang Baik 

(Suherman dan Sukjana, 1990:177)
42
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Casta, Model Analisis Komparatif  Uji t Satu Sampel Kecil, IAI BBC 
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Analisa statistik deskriptif dilakukan untuk mencari nilai mean ( X ), 

Standar Devisi (SD), Varian (S
2
) dan analis presentase uintuk mendapatkan nilai 

tersebut dibuat tabel penolong sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Tabel Penolong Penilaian Kemampuan Bekerjasama 

 

No Xi (Xi- X ) (Xi- X )
2
 

1    

2    

3    

Dst    

Jumlah    

Rata-rata    

 

Dari tabel penolong dilanjutkan  mencari data yang dibutuhkan dengan 

langkah-langkah melakukan analisa deskriptif data adalah sebagai berikut: 

a. Nilai Mean ( X ): 

X = ∑X 

        N 

b. Nilai Standar Deviasi (SD) 

 

SD = √
 (    )  

   
 

 

c. Nilai Varian (S
2
) 

S
2 =  (    )  

   
 

 

Analisis kemudian dilanjutkan dengan analisa presentase untuk 

menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu “Seberapa baik kemampuan 

bekerjasama anak kelompok B di RA Al-Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon 

sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe make a match  ?”. 
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Rumus mencari nilai persentase adalah sebagai berikut: 

  
 

 
       

 
Dengan ketentuan: 

f  = Jumlah seluruh skor yang dicapai siswa 

N =Jumlah skor maksimal yang dikalikan dengan jumlah siswa 

 

2. Persyaratan Analisis Statistik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data normal atau 

tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Liliefors dengan 

rumus : 

Z = 
    ̅

  
 

Keterangan : 

 i : Data/nilai 

 ̅   : Rata-rata (Mean)  

SD  : Standar Deviasi 

Persyaratan data signifikan apabila : 

1) Jika nilai | ( )   ( )| terbesar   nilai tabel Lilliefors maka    diterima, 

   ditolak, yang artinya populasi nilai kemampuan fisik motorik kasar 

berdistribusi normal 
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2) Jika nilai | ( )   ( )| terbesar   nilai tabel Lilliefors maka    diterima, 

  ditolak, yang artinya populasi nilai kemampuan fisik motorik kasar tidak 

berdistribusi normal 

b. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas data menggunakan uji F , adapun rumusnya sebagai 

berikut : 

1) Mencari F hitung dengan rumus 

 

 

 

2) Mencari Ftabel dengan cara: 

- Menentukan dbpembilang = n-1 

- Menentukan dbpenyebut = n-1 

- Menentukan taraf kesalahan ( ) 

- Menentukan Ftabel (Lihat tabel harga distribusi F) 

3) Membuat kesimpulan uji Homogenitas dengan membandingkan Fhitung 

dengan Ftabel dengan kriteriapengujian sebagai berikut: 

Kriteria Pengujian : 

Jika Fhitung    Ftabel, Maka data tidak homogen  

Jika Fhitung   Ftabel, Maka data homogen 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔    
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
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c. Analisis statistic inferensial (Uji beda rerata) 

Uji t dilakukan untuk menjawab pertanyaan nomer 3 yaitu seberapa 

besar perbedaan kemampuan bekerjasama anak kelompok B di RA Al-Ishlah 

Kedungbunder Gempol Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match 

 

Rumus : 

 

Untuk mencari nilai t, maka terlebih dahulu mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut : 

1) Membuat tabulasi data hasil penelitian  

 

Tabel 3.9 

Tabulasi Data Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Nama Siswa  

Nilai Kemampuan Bekerjasama 
 

Sebelum Menggunakan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe make a 

match (X1) 

Sesudah Menggunakan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe make a 

match (X2) 
1 Anjania    

2 Dewi Ambar   

3 El jalaludin   

4    

Dst  Dst    

Jumlah    

Rata-rata   

thitung= 

𝑀𝐷

 E 𝑀𝐷
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2) Membuat tabel penolong 

Table 3.10 

Tabel Penolong 

 

No

. 
Nama anak 

Nilai / Skor 
  

(      )) 
   Sebelum 

   

Sesudah

   

1. Anjania      

2. Dewi Ambar     

3. El jalaludin     

Dst  Dst      

Jumlah     

Rata-rata      

 

 

3) Menentukan MD (Mean Differen) 

 

Ket : D = X1 -x2 

4) Menentukan Standar Devinisi Differen( SDD) 

       =   

 

 

5) Menentukan      ( Standard Error Mean Differen ) 

 

 

 

 

 

MD   
 𝐷

𝑁
 

𝑆𝐷𝐷= √
 𝐷 

𝑁
  

 𝐷

𝑁
 
 

 

 

𝑆𝐸
𝑀𝐷     

𝑆𝐷𝐷
 𝑛  
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6) Menentukan         

 

 

 

 

 

7) Menentukan        

a) db = n – 1  

b) Uji dua pihak 

c)         (  ) 

 

8) Melakukan uji hipotesis dengan kaidah pengujian : 

Jika thitung >tt     maka    ditolak 

Jikathitung <tt     maka     diterima 

9) Membuat kurva normal dari hasil nilai thitung dan tt     

 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan bekerjasama anak 

kelompok B, Analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji Gain untuk 

mengetahui apakah perbedaan kemampuan bekerjasama anak kelompok B di RA 

Al-Ishlah Gempol Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match itu peningkatannya tinggi, sedang, 

atau rendah. Rumus yang digunakan adalah sebgai berikut: 

 

 

𝑡
     

𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
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( Haks dalam Meltzer, 2002:1) 

Tebel 3.11 

Tabel Klasifikasi Gain 

No.  Indeks Gain Interprestasi 

1 g       Tinggi  

2 0,30   g       Sedang 

3 g       Rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data  

Pada hasil penelitian ini merujuk pada rumusan masalah yang telah 

ditetapkan sebelumnya, yaitu menganalisa kemampuan bekerjasama anak 

kelompok B di RA Al-Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon. metode yang 

dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi pada indikator melaksanakan 

tugas kelompok, mau berbagi tugas dengan teman, menghargai hasil karya 

teman/orang lain, mau mengalah, terbiasa mengikuti tata tertib di sekolah dan 

sabar menunggu giliran. Setiap indikator dinilai penskoran: 1 (Belum 

Berkembang), 2 (Mulai Berkembang), 3 (Berkembang Sesuai Harapan), 4 

(Berkembang Sangat Baik). 

Penelitian ini berusaha menjawab apakah ada perbedaan kemampuan 

bekerjasama anak sebelum dan sesudah diberi perlakuan (Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Make a match) Oleh sebab itu, untuk mengetahui hal tersebut 

dalam penelitian ini akan menggunakan uji t, guna mencari perbedaan 

kemampuan bekerjasama anak sebelum dan sesudah diberi perlakuan. 
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1. Gambaran hasil kemampuan bekerjasama sebelum menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a match (Variabel X1)  

 

Data kemampuan bekerjasama sebelum menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a match, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Data kemampuan bekerjasama sebelum  menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match (X1) 

 
No  Nama Siswa Indikator  ∑ 

Skor  A B C D E F 

1 Anjania Najma 1 1 2 2 2 1 9 

2 Dewi Ambar Sari 2 2 1 2 2 1 10 

3 El Jalaludyn Arrummy 1 1 2 2 2 2 10 

4 Faniyatul fauzi 2 2 2 2 2 2 12 

5 Maurani Salsabillah 1 2 2 2 1 1 9 

6 M Dzulfikar Anam 1 2 2 2 1 1 9 

7 M Irfan 1 1 1 2 1 2 8 

8 Moh aqsal 2 2 1 1 2 1 9 

9 M  Nabilliansyah 1 1 2 1 2   1 8 

10 Nashwa Nurfitria 2 1 1 1 2 2 9 

11 Nur Afikah P 2 2 2 2 1 2 11 

12 Pandu Prawira Rusyadi 2 1 1 1 2 2 9 

13 Revatul amelia 2 2 2 2 2 2 12 

14 Rizqi Akbar 1 1 2 1 2 1 8 

15 Rofiqoh humairo 1 2 2 2 2 2 11 

16 Siti Arniyah 1 2 1 2 2 2 10 

17 Siti nurhalida ziyah 1 2 1 2 1 1 8 

18 Wira jaga karsa 2 1 1 2 2 2 10 

Jumlah  172 

Rata-rata 9,55 

Persentase 39,8% 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

Persentase didapatkan dari rumus : 

  
 

 
       

     
   

   
       

                       
 

Guna memjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu kemampuan 

bekerjasama anak sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

make a match, maka hasil persentase dibandingkan dengan hasil persentase 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Tabel Menafsirkan P 

 

% Interprestasi 

0,80%-100% Sangat Baik 

0,60%-0,799% Baik 

0,40%-0,599% Cukup Baik 

0,20%-0,399% Kurang Baik 

0,01%-0,199% Sangat Kurang Baik 

(Suherman dan Sukjana, 1990:177)
43

 

 

Berdasarkan  data yang ditampilkan pada tabel diatas dapat dinyatakan 

bahwa kemampuan bekerjasama anak seluruh responden sebelum menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a matchadalah 39,8%. Kemampuan 

bekerjasama anak sebelum  menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe 

make a matchhanya 39,8%, ini berarti bila dikonversikan pada tabel menafsirkan 

P berada pada  skala 39,8% dengan Interprestasi kurang. 
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2. Gambaran hasil kemampuan bekerjasama sesudah menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a match (Variabel X2)  

 

Data kemampuan bekerjasama sesudah menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a match, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 

Data kemampuan bekerjasama sesudah  menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match (X2) 

 
No  Nama Siswa Indikator  ∑ 

Skor  A B C D E F 

1 Anjania Najma 3 3 3 4 3 4 20 

2 Dewi Ambar Sari 4 3 3 3 4 4 21 

3 El Jalaludyn Arrummy 4 3 3 4 3 4 21 

4 Faniyatul fauzi 4 4 3 4 3 4 22 

5 Maurani Salsabillah 3 4 3 4 3 3 20 

6 M Dzulfikar Anam 3 4 3 4 3 3 20 

7 M Irfan 3 4 3 4 3 3 20 

8 Moh aqsal 4 4 3 3 3 3 20 

9 M  Nabilliansyah 3 3 4 3 4   3 20 

10 Nashwa Nurfitria 4 3 3 3 4 3 20 

11 Nur Afikah P 4 3 3 4 3 4 21 

12 Pandu Prawira Rusyadi 3 3 3 3 4 4 20 

13 Revatul amelia 4 4 3 4 3 4 22 

14 Rizqi Akbar 3 3 4 3 4 3 20 

15 Rofiqoh humairo 3 4 3 4 3 4 21 

16 Siti Arniyah 3 4 3 4 3 4 21 

17 Siti nurhalida ziyah 3 4 3 4 3 3 20 

18 Wira jaga karsa 4 3 3 3 4 3 20 

Jumlah  369 

Rata-rata 20,5 

Persentase  85% 
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Persentase didapatkan dari rumus : 

  
 

 
       

     
   

   
       

                       
 

Guna memjawab pertanyaan penelitian kedua yaitu kemampuan 

bekerjasama anak sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

make a match, maka hasil persentase dibandingkan dengan hasil persentase 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Tabel Menafsirkan P 

  

% Interprestasi 

0,80%-100% Sangat Baik 

0,60%-0,799% Baik 

0,40%-0,599% Cukup Baik 

0,20%-0,399% Kurang Baik 

0,01%-0,199% Sangat Kurang Baik 

(Suherman dan Sukjana, 1990:177)
44

 

 

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas dapat dinyatakan 

bahwa kemampuan bekerjasama anak seluruh responden sesudah  menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a matchadalah 85%. Kemampuan 

bekerjasama anak sesudah  menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe 

make a matchadalah sebesar 85%, ini berarti bila dikonversikan pada tabel 

menafsirkan P berada pada  skala 85% dengan Interprestasi sangat baik. 
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3. Gambaran perbedaan kemampuan bekerjasama sebelum dan  sesudah 

menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a match  

 

Data kemampuan bekerjasama sebelum dan sesudah menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a match, sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Tabulasi Data Hasil Penelitian 

 

 

 

No  Nama Siswa  

Nilai Kemampuan Bekerjasama 
 

Sebelum Menggunakan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe make a 

match(X1) 

Sesudah Menggunakan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe make a 

match(X2) 

1 Anjania Najma 9 20 

2 Dewi Ambar Sari 10 21 

3 El Jalaludyn Arrummy 10 21 

4 Faniyatul fauzi 12 22 

5 Maurani Salsabillah 9 20 

6 M Dzulfikar Anam 9 20 

7 M Irfan 8 20 

8 Moh aqsal 9 20 

9 M  Nabilliansyah 8 20 

10 Nashwa Nurfitria 9 20 

11 Nur Afikah P 11 21 

12 Pandu Prawira Rusyadi 9 20 

13 Revatul amelia 12 22 

14 Rizqi Akbar 8 20 

15 Rofiqoh humairo 11 21 

16 Siti Arniyah 10 21 

17 Siti nurhalida ziyah 8 20 

18 Wira jaga karsa 10 20 

Jumlah  172 369 

Rata-rata 9,55 20,5 

Persentase 39,8% 85% 
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Guna memjawab pertanyaan penelitian ketiga yaitu seberapa besar 

perbedaan kemampuan bekerjasama anak sebelum sesudah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match, maka hasil persentase dibandingkan 

dengan hasil persentase adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Tabel Menafsirkan P 

  

% Interprestasi 

0,80%-100% Sangat Baik 

0,60%-0,799% Baik 

0,40%-0,599% Cukup Baik 

0,20%-0,399% Kurang Baik 

0,01%-0,199% Sangat Kurang Baik 

(Suherman dan Sukjana, 1990:177)
45

 

 

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas dapat dinyatakan 

bahwa kemampuan bekerjasama anak seluruh responden sebelum diberi 

perlakuan adalah 39,8% sedangkan sesudah   diberi perlakuan adalah 85%. Ini 

berarti tingkat kemampuan bekerjasama sebelum dan sesudah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match terjadi peningkatan sebesar 

45,2%. 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data normal atau 

tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Liliefors dengan 

rumus : 

Z = 
    ̅
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Keterangan : 

 i : Data/nilai 

 ̅   : Rata-rata (Mean)  

SD  : Standar Deviasi 

 

a. Uji Normalitas Data kemampuan bekerjasama anak sebelum 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

 

Sebelum mengolah data untuk uji normalitas, dalam rumus liliefors 

maka terlebih dahulu dibuat tabel penolong untuk menemukan rata-rata (mean) 

dan standar deviasi (SD) dengan tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Tabel Penolong Penilaian Kemampuan Bekerjasama sebelum 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

 

No Xi (Xi- X ) (Xi- X )
2
 

1 9 -0,55 0,3025 

2 10 0,45 0,2025 

3 10 0,45 0,2025 

4 12 2,45 6,0025 

5 9 -0,55 0,3025 

6 9 -0.55 0,3025 

7 8 -1,55 2,4025 

8 9 -0,55 0,3025 

9 8 -1,55 2,4025 

10 9 -0,55 0,3025 

11 11 1,45 2,1025 

12 9 -0,55 0,3025 

13 12 2,45 6,0025 

14 8 -1,55 2,4025 

15 11 1,45 2,1025 

16 10 0,45 0,2025 

17 8 -1,55 2,4025 

18 10 0,45 0,2025 

Jumlah 28,445 

Rata-rata 1,580 
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Standar Deviasi (SD) 

  

SD = √
 (    )  

   
 

 

SD = √
      

    
 

 

SD = √
      

  
 

 

SD =       

 

SD = 1,29 

 

 

Setelah tabel penolong dibuat dan didapatkan hasil dari rata-rata 

(mean) dan nilai standar deviasi maka uji normalitas dengan rumus liliefors 

dapat dilakukan. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung 

luasan kurva normal sebagai probabilitas komulatif normal dengan tabel 

sebagai berikut: 

      Tabel 4.8 

           Tabel Liliefors untuk uji normalitas data pretest 

 

 

 

No 

 

 

Xi 

 

Z = 
    ̅

  
 

 

 

F(X) 

 

 

S(X) 

 

 

[F(X)-S(X)] 

1 8 -1,20 0,3349 0,22 0,1149 

2 8 -1,20 0,3349 0,22 0,1149 

3 8 -1,20 0,3349 0,22 0,1149 

4 8 -1,20 0,3349 0,22 0,1149 

5 9 -0,42 0,1128 0,56 -0,4472 

6 9 -0,42 0,1128 0,56 -0,4472 

7 9 -0,42 0,1128 0,56 -0,4472 

8 9 -0,42 0,1128 0,56 -0,4472 

9 9 -0,42 0,1128 0,56 -0,4472 

10 9 -0,42 0,1128 0,56 -0,4472 
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11 10 0,34 0,3668 0,78 -0,1432 

12 10 0,34 0,3668 0,78 -0,1432 

13 10 0,34 0,3668 0,78 -0,1432 

14 10 0,34 0,3668 0,78 -0,1432 

15 11 1,12 0,8686 0,89 -0,0214 

16 11 1,12 0,8686 0,89 -0,0214 

17 12 1,89 0,9706 1 -0,0294 

18 12 1,89 0,9706 1 -0,0294 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa nilai terbesar terdapat 

pada kolom dengan nilai  0,1149  Nilai terbesar ini adalah   . Selanjutnya di 

tentukan nilai Ltabeldari tabel daftar nilai kritis uji liliefors, dari tabel didapatkan 

nilai 0,200 

Persyaratan data signifikan apabila : 

1) Jika nilai | ( )   ( )| terbesar   nilai tabel Lilliefors maka    diterima,    

ditolak, yang artinya populasi nilai kemampuan bekerjasama berdistribusi 

normal 

2) Jika nilai | ( )   ( )| terbesar   nilai tabel Lilliefors maka    diterima, 

  ditolak, yang artinya populasi nilai kemampuan bekerjasamatidak 

berdistribusi normal. 

Dengan Taraf nyata atau level signifikan α = 0.05 (5%), maka 

berdasarkan nilai    dan nilai Ltabelyang telah didapatkan di ambil kesimpulan 

Kemampuan Bekerjasama anak  berdistribusi normal. 
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b. Uji Normalitas Data kemampuan bekerjasama anak sesudah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

 

Sebelum mengolah data untuk uji normalitas, dalam rumus liliefors 

maka terlebih dahulu dibuat tabel penolong untuk menemukan rata-rata (mean) 

dan standar deviasi (SD) dengan tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Tabel Penolong Penilaian Kemampuan Bekerjasama sesudah 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

 

 

Standar Deviasi (SD) 

  

SD = √
 (    )  

   
 

 

SD = √
   

    
 

 

No Xi (Xi- X ) (Xi- X )
2
 

1 20 -0,5 0,25 

2 21 0,5 0,25 

3 21 0,5 0,25 

4 22 1,5 2,25 

5 20 -0,5 0,25 

6 20 -0,5 0,25 

7 20 -0,5 0,25 

8 20 -0,5 0,25 

9 20 -0,5 0,25 

10 20 -0,5 0,25 

11 21 0,5 0,25 

12 20 -0,5 0,25 

13 22 1,5 2,25 

14 20 -0,5 0,25 

15 21 0,5 0,25 

16 21 0,5 0,25 

17 20 -0,5 0,25 

18 20 -0,5 0,25 

Jumlah 8,5 

Rata-rata 0,47 
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SD = √
   

  
 

 

SD = √    

 

SD = 0,70 

 

 

Setelah tabel penolong dibuat dan didapatkan hasil dari rata-rata 

(mean) dan nilai standar deviasi maka uji normalitas dengan rumus liliefors 

dapat dilakukan. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung 

luasan kurva normal sebagai probabilitas komulatif normal dengan tabel 

sebagai berikut: 

   Tabel 4.10 

Tabel Liliefors untuk uji normalitas data posttest 

 

 

 

No 

 

 

Xi 

 

Z = 
    ̅

  
 

 

 

F(X) 

 

 

S(X) 

 

 

[F(X)-S(X)] 

1 20 -0,71 0,2111 0,61 -0,3989 

2 20 -0,71 0,2111 0,61 -0,3989 

3 20 -0,71 0,2111 0,61 -0,3989 

4 20 -0,71 0,2111 0,61 -0,3989 

5 20 -0,71 0,2111 0,61 -0,3989 

6 20 -0,71 0,2111 0,61 -0,3989 

7 20 -0,71 0,2111 0,61 -0,3989 

8 20 -0,71 0,2111 0,61 -0,3989 

9 20 -0,71 0,2111 0,61 -0,3989 

10 20 -0,71 0,2111 0,61 -0,3989 

11 20 -0,71 0,2111 0,61 -0,3989 

12 21 0,71 0,7611 0,89 -0,1289 

13 21 0,71 0,7611 0,89 -0,1289 

14 21 0,71 0,7611 0,89 -0,1289 

15 21 0,71 0,7611 0,89 -0,1289 

16 21 0,71 0,7611 0,89 -0,1289 

17 22 2,14 0,9834 1 -0,0166 

18 22 2,14 0,9834 1 -0,0166 
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Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa nilai terbesar 

terdapat pada kolom dengan nilai  -0,0166  Nilai terbesar ini adalah   .. 

Selanjutnya di tentukan nilai Ltabel dari tabel daftar nilai kritis uji liliefors, 

dari tabel didapatkan nilai 0,200 

Persyaratan data signifikan apabila : 

1) Jika nilai | ( )   ( )| terbesar   nilai tabel Lilliefors maka    

diterima,    ditolak, yang artinya populasi nilai kemampuan 

bekerjasama berdistribusi normal. 

2) Jika nilai | ( )   ( )| terbesar   nilai tabel Lilliefors maka    

diterima,   ditolak, yang artinya populasi nilai kemampuan 

bekerjasama tidak berdistribusi normal 

Dengan Taraf nyata atau level signifikan α = 0.05 (5%), maka 

berdasarkan nilai Lo dan nilai Ltabelyang telah didapatkan di ambil 

kesimpulanKemampuan Bekerjasama anak berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas  Data 

Uji homogenitas data menggunakan uji F , adapun rumusnya sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔    
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 



70 
 

 
 

Untuk mencari F maka dicari S
2
terlebih dahulu dengan rumus: 

 

S
2 =  (    )  

   

    
S

2 =  (    )  

   

 

 

S
2
(kecil)

=  (    )  

   

   
S

2
(besar)

=  (    )  

   

 

 

S
2
(kecil)

=       

    

    
S

2
(besar)

=    

    

 

 

S
2
(kecil)

=       

  

    
S

2
(besar)

=    

  

 

  

S
2
(kecil)

=         
S

2
(besar)

=  
0,5 

 

 

Nilai S
2 

telah kita dapatkan pada analisis deskripsi  data maka S
2
kecil 

adalah data sebelum perlakuan dan S
2
besar adalah data setelah perlakuan dengan 

hasil  1,67 (Skecil/ Varian Kecil) atau dan  0,5 (Sbesar / Varian besar) kita bisa 

langsung cari nilai F sebagai berikut: 

 

 ℎ         
              

              
 

 

 ℎ         
   

    
 

 ℎ               

Berdasarkan hasil hitung diatas didapatkan nilai  ℎ      sebesar 0,299 

Untuk melihat apakah data homogen atau tidak maka nilai  ℎ       dibandingkan 

dengan         dengan prasyarat pengujian: 

Jika ℎ                 Maka data tidak homogen  
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Jika ℎ               Maka data homogen 

Dengan Taraf signifikan α = 0.05 

N1 (df 1) =  k – 1  = 2 - 1 

N2 (df 2) =  N – k = 18 – 2 = 16  

Didapatkan nilai Ftabelsebesar  4,49 maka : 

Fhitung 0,299  4,49Ftabel, maka data homogen. 

C. Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan uji t yang di bandingkan dengan 

       untuk mencari thitung. Uji t dilakukan untuk menjawab pertanyaan nomer 3 

yaitu seberapa besar perbedaan kemampuan bekerjasama anak kelompok B di RA 

Al-Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

 

Rumus : 

 

 

Untuk mencari nilai t, maka terlebih dahulu mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Membuat tabulasi data hasil penelitian  

 

 

 

 

thitung= 

𝑀𝐷

 E 𝑀𝐷
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    Tabel 4.11 

Tabulasi Data Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Nama Siswa  

Nilai Kemampuan Bekerjasama 
 

Sebelum Menggunakan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe make a 

match(X1) 

Sesudah Menggunakan 

model pembelajaran 

kooperatif tipe make a 

match(X2) 

1 Anjania Najma 9 20 

2 Dewi Ambar Sari 10 21 

3 El Jalaludyn Arrummy 10 21 

4 Faniyatul fauzi 12 22 

5 Maurani Salsabillah 9 20 

6 M Dzulfikar Anam 9 20 

7 M Irfan 8 20 

8 Moh aqsal 9 20 

9 M  Nabilliansyah 8 20 

10 Nashwa Nurfitria 9 20 

11 Nur Afikah P 11 21 

12 Pandu Prawira Rusyadi 9 20 

13 Revatul amelia 12 22 

14 Rizqi Akbar 8 20 

15 Rofiqoh humairo 11 21 

16 Siti Arniyah 10 21 

17 Siti nurhalida ziyah 8 20 

18 Wira jaga karsa 10 20 

Jumlah  172 369 

Rata-rata 9,55 20,5 
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2. Membuat tabel penolong 

Table 4.12  

  Tabel Penolong 

 

No. Nama anak 

Nilai / Skor 
  

(      )) 
   Sebelum 

   

Sesudah

   

1 Anjania Najma 9 20 -11 121 

2 Dewi Ambar Sari 10 21 -9 81 

3 El Jalaludyn Arrummy 10 21 -9 81 

4 Faniyatul fauzi 12 22 -8 64 

5 Maurani Salsabillah 9 20 -11 121 

6 M Dzulfikar Anam 9 20 -11 121 

7 M Irfan 8 20 -12 144 

8 Moh aqsal 9 20 -11 121 

9 M  Nabilliansyah 8 20 -12 144 

10 Nashwa Nurfitria 9 20 -11 121 

11 Nur Afikah P 11 21 -10 100 

12 Pandu Prawira Rusyadi 9 20 -11 121 

13 Revatul amelia 12 22 -10 100 

14 Rizqi Akbar 8 20 -12 144 

15 Rofiqoh humairo 11 21 -10 100 

16 Siti Arniyah 10 21 -11 121 

17 Siti nurhalida ziyah 8 20 -12 144 

18 Wira jaga karsa 10 20 -9 81 

Jumlah 172 369 -190 2030 

 

 

     
  

 
 

 

     
    

  
 

 

   =   -10,6 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh : 

a. N       = 18 

b.       = -190 

c.   
 
  = 2030 

d. MD    = -10,6 

 

3. Menentukan Standar Deviasi Diferen (   ) 

    = √
   

 
  

  

 
 
 

 

 

   =√    

  
  

   

  
 
 

 

    = √            

   =               

   =       

   = 0,663 

 

4. Menentukan      ( Standard Error Mean Differen ) 

Untuk mencari      digunakan rumus sebagai berikut: 

  
       

   
    

 

 

  
      

     

   

 

 

  
       

     

     

 



75 
 

 
 

 

         0,160 

5. Menentukan  nilai  ℎ      

Untuk mencari      digunakan rumus sebagai berikut: 

 ℎ         
  

    
 

 ℎ         
     

     
 

 ℎ      = -66,25 (nilai negatif di abaikan) 

 

6. Menentukan  nilai        

Ketentuan untuk menemukan nilai       adalah: 

a. db = N – 1 = 18 – 1 = 17 

b. Ujia dua pihak 

c. α = 0.05 

         adalah sebesar 2,110. 

7. Melakukan pengujian hipotesis 

Untuk mealkukan pengujian hipotesis penelitian ini, maka kaidah yang harus  

diikuti adalah : 

Jika thitung >tt     maka    ditolak 

Jikathitung <tt     maka     diterima 

Berdasarkan nilai  thitung  dan        yang sudah diperoleh dari data di atas, 

maka dapat diuji hipotesis penilaian tersebut: 

thitung  (66,25)          (2,110)  maka Hoditolak 
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Pertanyaan penelitian yang terbukti adalah : 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan bekerjasama anak 

kelompok B RA Al-Ishlah kedungbunder Gempol Cirebon sebelum dan sesudah 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

8. Membuat kurva normal 

Berdasarkan nilai  thitung  dan        yang sudah diperoleh, dapat digambarkan 

dengan kurva normal untuk melihat posisi dari mesing-masing data berada di 

daerah penolakan atau penerimaan dari Hosebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 

Pada kurva di atas sangat jelas bahwa nilai thitung  berada di daerah penolakan Ho, 

artinya penyataan dalam Haditerima. 

Daerah 

penolakan Ho 

Daerah 

penolakan Ho 

Daerah 

penerimaan Ho 

Batas Kritis 

(𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙) 

thitung  

-2,110         2,110         66,25 
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9. Membuat Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis di atas diketahui bahwa thitung        , 

maka tolak Ho, artinya “Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan 

bekerjasama anak kelompok B RA Al-Ishlah kedungbunder Gempol Cirebon 

sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match.” Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe Make a match efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

bekerjasama anak. 

 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan bekerjasama anak kelompok 

B Analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan Uji Gain untuk mengetahui 

apakah perbedaan kemampuan bekerjasama anak kelompok B di RA Al-Ishlah 

Gempol Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe make a match itu peningkatannya tinggi, sedang, atau rendah. Rumus yang 

digunakan adalah sebgai berikut: 

 

  
                            

                           
 

( Haks dalam Meltzer, 2002:1)
46

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

Casta, Model Analisis Komparatif  Uji t Satu Sampel Kecil, IAI BBC 
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Tebel 4.13 

Tabel Klasifikasi Gain 

No.  Indeks Gain Interprestasi 

1 g       Tinggi  

2 0,30   g       Sedang 

3 g       Rendah 

 

Langkah-langkah Uji Gian adalah sebagai berikut: 

1. Membuat tabel penolong Uji Gian 

Table 4.14 

Tabel PenolongUji Gian 

 

No. 
Skor 

S.akh-

s.awl 

S.maks-

s.aw 
G 

ket 

Maks  Awal Akhir   

1 22 9 20 11 13 0.85 Tinggi  

2 22 10 21 11 12 0,92 Tinggi 

3 22 10 21 11 12 0,92 Tinggi 

4 22 12 22 10 10 1 Tinggi 

5 22 9 20 11 13 0,85 Tinggi 

6 22 9 20 11 13 0,85 Tinggi 

7 22 8 20 12 14 0,86 Tinggi 

8 22 9 20 11 13 0,85 Tinggi 

9 22 8 20 12 14 0,86 Tinggi 

10 22 9 20 11 13 0,85 Tinggi 

11 22 11 21 10 11 0,91 Tinggi 

12 22 9 20 11 13 0,85 Tinggi 

13 22 12 22 10 10 1 Tinggi 

14 22 8 20 12 14 0,86 Tinggi 

15 22 11 21 10 11 0,91 Tinggi 

16 22 10 21 11 12 0,92 Tinggi 

17 22 8 20 12 14 0,86 Tinggi 

18 22 10 20 10 12 0,83 Tinggi 

Jumlah  15,95  

Rata-rata Gian 0,88 Tinggi 
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2. Menyimpulkan Uji Gian 

Berdasarkan Uji Gian di atas disimpulkan bahwa peningkatan sebelum 

dan sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

adalah tinggi. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian “ Efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe make 

a match terhadap kemampuan bekerjasama anak kelompok B di RA Al-Ishlah 

Kedungbunder Gempol Cirebon” dapat dilihat bahwa adanya perubahan kemampuan 

bekerjasama anak kelompok B sebelum dan sesudah perlakuan. Pada hasil pretest 

kemampuan bekerjasama anak hanya 39,8% atau berada pada tabel klasifikasi 

presentasi kurang. 

Pada data hasil penelitian penilaian kemampuan bekerjasama sesudah 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a matchdapat kita lihat 

adanya peningkatan  yang signifikan dibandingkan data sebelum. Pada data sesudah 

diberi perlakuan terlihat adanya peningkatan kemampuan bekerjasama anak kelompok 

B menjadi 85%, jadi adanya peningkatan sebesar 45,2%. Bila dikonversikan pada 

tabel menafsirkan P maka interpretasi kemampuan bekerjasama anak kelompok B di 

RA Al-Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon berada pada tingkat sangat baik. 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match mampu meningkatkan kemampuan 

bekerjasama anak kelompok B di RA Al-Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon. Teori 

yang mendukung hasil penelitian ini adalah Menurut Johnson 1993 berpendapat 
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“Kerjasama Menurut Marijan (2012) bahwa ”Anak perlu dibelajarkan secara langsung 

dalam kehidupan mengenai tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penanaman 

sikap.” Salah satunya yang perlu dikembangkan adalah menanamkan sikap 

bekerjasama dalam berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang akan berdampak bagi 

kehidupan anak dikemudian hari, yaitu bisa dengan menggunakan model pembelajaran 

yang tepat salah satunya adalah model pembelajaran Kooperatif tipe make a match.  

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini sesuai dengan judul yang di teliti, fokus pada kemampuan 

bekerjasama pada indikator antara lain melaksanakan tugas kelompok, mau berbagi 

tugas dengan teman,menghargai hasil karya teman/orang lain,mau mengalah,terbiasa 

mengikuti tata tertib di sekolah, dansabar menunggu giliran. Penelitian yang dilakukan 

ini mengalami keterbatasan pada jumlah responden, jenis populasi penelitian ini 

adalah populasi terbatas, yaitu yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas B di 

RA Al-Ishlah yaitu berjumlah 18, yang terdiri atas 8 laki-laki dan 10 perempuan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Dari penelitian tentang “Efektivitas Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Make A Match Terhadap Kemampuan Bekerjasama Anak 

Kelompok B di RA Al-Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon” dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat kemampuan bekerjasama anak kelompok B sebelum menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match hanya 39,8% , ini berarti 

bila dikonversikan pada tabel menafsirkan P berada pada skala 39,8%  

dengan interprestasi kurang 

2. Tingkat kemampuan bekerjasama anak kelompok B sesudah  menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match adalah sebesar 85% , ini 

berarti bila dikonversikan pada tabel menafsirkan P berada pada skla 85% 

dengan interprestasi sangat baik. 

3. Adanya perbedaan yang signifikan tingkat kemampuan bekerjasama anak 

sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

hanya 39,8%. Tingkat kemampuan bekerjasama anak kelompok B sesudah  

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match adalah 

sebesar  85% , ini berarti tingkat kemampuan bekerjasama sebelum dan 

sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

terjadi peningkatan sebesar 45,2% dan dari nilai t yang didapatkan bahwa 

jika thitung >tt      maka tolak      yang artinya Terdapat perbedaan yang 
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signifikan dalam kemampuan bekerjasama anak kelompok B RA Al-Ishlah 

kedungbunder Gempol Cirebon sebelum dan sesudah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

B. SARAN 

Dari penelitian tentang “Efektivitas Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Make A Match Terhadap Kemampuan Bekerjasama Anak 

Kelompok B di RA Al-Ishlah Kedungbunder Gempol Cirebon” ada 

beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Diharapkan setelah lulus peneliti dapat mengamalkan 

ilmunya dan melanjutkan penelitian yang sama namun dengan 

penambahan responden baik segi jumlah responden ataupun cakupan 

wilayah/lembaga tempat penelitian, dan juga menggunakan variabel 

indikator yang lebih banayak dengan tema yang lebih beragam sehingga 

benar-benar didapatkan data tentang keefektifan model pembelajaran 

kooparatif dalam meningkatkan kemampuan bekerjasama anak usia 

dini. Dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman 

langsungtentang cara meningkatkan kemampuan bekerjasama anak 

melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match. 

2. Bagi Sekolah 

Diharapkan sekolah bisa menerapkan model pembelajaran yang 

sama untuk meningkatkan hasil dari kegiatan stimulasi aspek 

perkembangan sosial emosional anak dengan diperolehnya hasil 
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keterkaitan antara model pembelajaran kooperatif tipe make a 

matchdengan kemampuan bekerjasama anak, sehingga perkembangan 

sosial emosional anak menjadi lebih baik, dan output atau lulusan dari 

lembagapun bisa lebih siap mengikuti pendidikan selanjutnya. 

3. Bagi Orang Tua 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi petunjuk dan sebagai 

bahan masukan dalam membantu mengidentifikasi perilaku  anak  agar 

perilaku anak baik dan berkembang sesuai tahap perkembangannya. 

4. Bagi Anak Didik 

Anak didik sebagai subyek penelitian diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelajaran melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match.Dan diharapkan anak 

lebih termotivasi untuk bekerjasama sehingga perkembangan 

kemampuan bekerjasama anak dapat meningkat. 

5. Bagi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi data awal untuk meneliti 

lebih lanjut pengaruh yang lebih luas dari model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match bagi perkembangan anak usia dini yang 

tidak terbatas pada aspek perkembangan sosial emosional saja tetapi 

juga terhadap aspek-aspek perkembangan lainnya, sehingga kampus 

mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan generasi cerdas dan 

berkualitas di masa yang akan datang. 
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