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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Belajar merupakan rutinitas yang dilakukan seseorang untuk 

mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan dapat diartikan sebagai  

suatu proses dimana seseorang mengalami perubahan. Seseorang 

dikatakan belajar apabila melakukan suatu hal yang dapat menambah 

pengetahuan maupun pengalaman. Tujuan seseoarang melakukan aktifitas 

belajar adalah untuk mencapai suatu perubahan yang positif yang 

diwujudkan dalam bentuk hasil belajar. Keberhasilan belajar siswa dapat 

dilihat dari nilai yang tercantum dalam rapor, perilaku maupun perkataan 

siswa.  

Aktifitas pembelajaran dalam suatu institusi mempunyai suatu 

tujuan yang ingin dicapai. Menurut Robert F. Mager (1962), tujuan 

pembelajaran diungkapkan sebagai perilaku yang hendak dicapai atau 

yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi 

tertentu, sedangkan Edwar L. Dejnozka dan David E. Kapel (1977) 

memandang bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang 

spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang 

diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang 

diharapkan (dalam Hamzah, 2008:35). 

Banyak faktor penunjang yang dapat mendukung aktifitas belajar 

siswa, sehingga tercapai suatu kompetensi yang diharapakan. Faktor 

tersebut antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

merupakan faktor yang timbul dari diri dalam siswa, antara lain tingkat 

intelektual, psikologi, kemauan dalam belajar, dan motivasi. Sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri siswa atau di 
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lingkungan sekitar siswa, antara lain lingkungan belajar, sikap guru, 

pengaruh orang tua, metode, alat peraga, dan sumber belajar yang dapat 

digunakan. Faktor internal maupun eksternal tersebut dapat mempengaruhi 

proses maupun hasil belajar, sehingga berdampak pada mutu pendidikan 

yang ada di sekolah tersebut. 

Upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna, guru harus 

mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Semua komponen yang 

mempengaruhi kualitas pendidikan harus dibudayakan melalui kegiatan 

belajar mengajar. Proses pembelajaran sangat ditentukan oleh apa yang 

terjadi di kelas, oleh sebab itu kelas harus dikelola secara baik dan 

profesional. Pengelolaan kelas merupakan segala usaha yang diarahkan 

untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan 

menyenangkan serta dapat memotivasi siswa agar dapat belajar dengan 

baik, sesuai kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimal, karena itu 

gurulah yang bertugas mengelola kelas dengan segala kondisi yang 

menyangkut siswa dengan latar belakangnya. 

Guru yang profesional juga merupakan faktor penting yang 

menentukan keberhasilan siswanya. Seorang guru profesional akan 

mampu mengatasi semua kendala yang ada. Mulai dari rendahnya kualitas 

masukan siswa, keterbatasan sarana dan pra sarana yang dimiliki sekolah, 

rendahnya perhatian orang tua siswa serta rendahnya kesadaran 

masyarakat sekitar tentang arti pentingnya pendidikan. Melalui proses 

pembelajaran dikelas, guru yang profesional akan menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan efisien meskipun dengan segala 

keterbatasan yang ada, dengan segala situasi dan kondisi terutama keadaan 

siswa dengan latar belakang yang berbeda. Pembelajaran yang berhasil 

ditunjukkan dengan penguasaan materi pelajaran oleh siswa. Guru harus 

mampu mewujudkan tujuan pembelajaran melalui proses pembelajaran 

dikelas walaupun  berbagai masalah akan selalu timbul dalam setiap 
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pembelajaran berlangsung, namun guru dituntut untuk dapat mengatasi 

permasalahan tersebut. 

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadikan kendala tersendiri 

bagi para pengajar. Demikian pula yang terjadi di sekolah SD Negeri 

Bener 01, meskipun guru sudah berusaha sebaik-baiknya dalam proses 

pembelajaran ternyata hasilnya masih belum maksimal. Pemilihan metode 

dan media yang digunakan guru dirasa kurang tepat dalam pembelajaran. 

Selain itu pembelajaran masih cenderung terpusat pada guru. Siswa 

cenderung masih merasa malu jika harus berinteraksi dengan siswa lawan 

jenis. Kreativitas dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran masih 

kurang optimal, sehingga hasil belajar mereka belum mencapai standar 

maksimal. Hal ini terlihat dari evaluasi tes formatif mata pelajaran IPA 

pada siswa kelas 5 semester I, dari 19 siswa yang memperoleh nilai lebih 

dari 70 hanya 10 orang dengan tingkat ketuntasan belajar sebesar 52,6%. 

Pada mata pelajaran IPA diperoleh nilai tertinggi 80, nilai terendah 40 dan 

nilai rata-rata 70. Demikian pula dari observasi yang dilakukan, diperoleh 

data bahwa masih banyak konsep Ilmu Pengetahuan Alam yang belum 

dipahami siswa, antara lain konsep tentang struktur bumi dan matahari. 

Penggunaan metode pembelajaran dan media adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemilihan 

metode pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran akan dapat 

meningkatkan kreativitas dan aktifitas siswa di dalam kelas. Salah satu 

metode pembelajaran yang dapat diterapkan guru adalah metode Make a 

Match. Metode pembelajaran ini melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran. Setiap siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan dan 

mendorong siswa untuk berinteraksi dengan siswa yang lain untuk dapat 

mencocokan kartunya. 
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Metode Make a Match membantu siswa untuk dapat membiasakan 

diri berinteraksi dengan siswa lawan jenis. Dalam kegiatan pembelajaran 

siswa dituntut untuk aktif dan dapat berinteraksi dengan siswa yang lain, 

tanpa memandang perbedaan jenis kelamin maupun tingkat kemampuan 

intelektualnya. Menurut Nana Sudjana (2002:54), teknik ini bisa 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

anak didik. Selain itu untuk menunjang proses pembelajaran agar tercipta 

situasi dan kondisi belajar yang menarik dan menyenangkan, guru dapat 

memanfaatkan media sebagai salah satu sumber belajar. Dengan demikian 

diharapakan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti 

memilih judul penelitian “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui 

Metode Make a Match dengan Media Gambar Siswa Kelas V SD Negeri 

Bener 01 Tengaran Tahun Ajaran 2012/2013”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pada tes formatif mata pelajaran IPA  pada siswa kelas V SD Negeri 

Bener 01 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang semester I tahun 

pelajaran 2012/2013 hanya 10 orang yang memperoleh nilai tuntas dari 

kriteria ketuntasan minimum. 

Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti merefleksi diri dengan 

berdiskusi serta melalui saran-saran teman sejawat atas ketidak berhasilan 

didalam pembelajaran, maka dapat diungkap beberapa penyebab sebagai 

berikut: 

a. Masih rendahnya penguasaan meteri pelajaran siswa 

b. Siswa pasif dalam menerima pelajaran 

c. Penjelasan guru kurang dipahami oleh siswa 

d. Siswa kurang tertarik pada materi pembelajaran guru 

e. Pembelajaran masih terpusat pada guru 

f. Metode dan alat bantu yang digunakan kurang tepat 
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g. Siswa kurang membaca buku paket 

h. Siswa tidak berani bertanya bila ada kesulitan 

i. Siswa cenderung malu untuk berinteraksi dengan lawan jenis 

Dari beberapa kasus tersebut dapat dikatakan bahwa siswa belum berhasil 

belajar secara efektif. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah-masalah tersebut penulis memiliki 

kesimpulan sementara bahwa pada dasarnya siswa kurang tertarik dengan 

materi pembelajaran yang disampaikan guru. 

Maka dalam penelitian ini permasalahan dibatasi hanya pada 

penggunaan metode pembelajaran dan media. Hal ini mengingat 

penggunaan metode pembelajaran dan media yang menarik dimungkinkan 

dapat meningkatkan motivasi, aktifitas dan kreativitas belajar siswa di 

dalam kelas, sehingga hasil belajar siswa diharapkan juga akan meningkat. 

1.4 Rumusan masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah penggunaan metode make a match dengan media gambar dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Bener 01 

Kecamatan Tengaran semester II tahun ajaran 2012/2013? 

2. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran dengan penerapan metode 

make a match dengan media gambar di kelas V SD Negeri Bener 01 

Keamatan Tengaran tahun ajaran 2012/2013? 

 

1.5 Tujuan Penelitiaan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Bener 01 

Kecamatan Tengaran. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran dengan penerapan 

metode make a match dengan media gambar di kelas V SD Negeri Bener 

01 Kecamatan Tengaran. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat Penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut  

1.6.1 Manfaat bagi siswa 

a. Untuk meningkatkan dan memperbaiki penguasaan materi 

pembelajaran IPA bagi siswa kelas V SD Negeri Bener 01 dan 

mengaktifkan pembelajaran di kelas. 

b. Untuk mengaktifkan siswa pada pembelajaran IPA dikelas. 

1.6.2 Manfaat bagi guru 

Meningkatkan kemampuan guru menggunakan metode dan media 

pembelajaran yang efektif sebagai acuan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran 

berikutnya. 

1.6.3 Manfaat bagi Institusi Sekolah 

— Untuk memecahkan masalah yang positif yang dihadapi di sekolah dan 

sebagai upaya untuk memaksimalkan proses pembelajaran dijenjang 

Pendidikan Sekolah Dasar 

— Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah pada 

umumnya dan secara tidak langsung upaya meningkatkan mutu 

pendidikan. 

 

 




