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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan menuntut adanya suatu perubahan berkaitan 
dengan perkembangan cara penyampaian suatu materi terhadap peserta didik yang 
disesuaikan dengan adanya perkembangan jaman dan teknologi yang semakin 
berkembang. 

Dalam kurikulum Sekolah Dasar (SD), KTSP 2006. Salah satu program  
pengajarannya adalah Mata Pelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam. Fungsinya adalah 
untuk mempelajari  alam semesta atau gejala-gejala  alam. Tujuannya agar siswa 
dapat memahami dan mengenal alam secara keseluruhan beserta isinya. 
Pembelajaran IPA biasanya identik dengan percobaan, pengamatan atau observasi. 
Pembelajaran IPA yang dilakukan masih konvensional, kebanyakan menggunakan 
metode ceramah dan tertuju pada buku saja. Sehingga siswa merasa bosan, jenuh 
tidak kontekstual dan kurang memperhatikan penjelasan dari guru, mereka lebih 
senang berbicara, bercanda dengan teman sebangkunya atau siswa lainnya. 
Sehingga nilai siswa masih banyak yang dibawah dari standar kriteria ketuntasan 
minimal (KKM), terutama dalam pembelajaran IPA. Dengan jumlah 18 siswa, yang 
terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan, KKM pada mata pelajaran IPA 
adalah ≥ 60, Sementara ada 10 siswa yang masih dibawah KKM dan 8 siswa di 
atas KKM. Diharapkan mencapai 80% tingkat ketuntasannya. 

Sebagai guru yang professional hendaknya dapat memilih dan menerapkan 
model pembelajaran yang efektif agar  materi yang dipelajari oleh siswa dapat 
dipahami dengan baik serta dapat meningkatkan hasil belajar. Dengan demikian, 
dengan memilih strategi pembelajaran  yang tepat dalam setiap jenis kegiatan 
pembelajaran, diharapkan pencapaian tujuan  belajar dapat terpenuhi. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
menggunakan model pembelajaran Make A Match dengan menggunakan media 
gambar sebagai  upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 
2 Kertosari, pada mata pelajaran IPA. 
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Pembelajaran Make A Match adalah model pembelajaran aktif untuk 
mendalami atau melatih materi yang sudah dipelajari. Setiap siswa menerima satu 
kartu. Kartu itu bisa berisi pertanyaan atau jawaban. Selanjutnya mencari pasangan 
yang cocok sesuai kartu yang dipegang. Masalah yang dipecahkan bersama akan 
disimpulkan bersama, peran guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan 
siswa untuk mencapai tujuan belajar. Interaksi belajar yang terjadi benar-benar 
interaksi dominan siswa dengan siswa. Dalam aktivitas siswa selama pembelajaran 
Make A Match benar-benar memberdayakan potensi siswa untuk 
mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilannya. 

Model Make A Match merupakan suatu model dimana kegiatan   
pembelajarannya siswa melakukan aktifitas menjodohkan atau mencocokkan baik 
itu gambar atau kalimat. Namun dilihat dari penggunaannya media gambar lebih 
merangsang siswa dalam belajar karena dengan gambar siswa mudah untuk 
mengenal dan memahami bentuk. 

Dari hasil pengamatan atau observasi biasanya pembelajaran yang 
dilakukan secara konvensional siswa kurang memeperhatikan penjelasan dari guru, 
siswa juga kurang aktif dan masih suka ada yang ribut sendiri, sehingga dengan 
adanya penelitian ini siswa diajak belajar secara aktif supaya siswa lebih bisa 
memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru, sehingga tidak merasa 
bosan atau jenuh. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan hasil 
belajar maka peneliti memilih melakukan penelitian dengan menggunaan  model 
Make A Match dengan menggunakan media gambar dalam pencapaian tujuan 
meningkatakan prestasi belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Kertosari 
Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Untuk itu penulis melakukan penelitian 
tentang ”Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Make A Match dengan 
menggunakan media gambar terhadap hasil belajar  IPA pada materi Sumber Daya 
Alam siswa kelas IV semester II SDN 2 Kertosari Kecamatan Jumo Kabupaten 
Temanggung”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas didapat identifikasi masalah yaitu  

keaktifan siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran masih kurang, khususnya 
dalam pembelajaran IPA, cara mengajar guru yang tidak tepat dan kebanyakan 
masih bersifat konvensional sehingga menyebabkan kejenuhan dalam diri siswa itu 
sendiri, dengan penggunaan media gambar dalam pembelajaran model Make A 

Match akan mempermudahkan siswa dalam memahami pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru, tidak ada minat dan implikasinya berdampak dalam 
pencapaian hasil belajar yang kurang optimal. Model pembelajaran Make A Match 
memberi kesempatan kepada siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran 
dengan begitu akan berpengaruh pada pencapain hasil belajar siswa. 

 
1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut: 

“Apakah penggunaan model pembelajaran Make A Match dengan 
menggunakan Media Gambar dalam  Pembelajaran IPA pada materi sumber daya 
alam dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas IV 
semester II SD Negeri 2 Kertosari Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung?”. 

  
1.4 Tujuan Penelitian  

Dapat mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan dengan 
menggunakan model pembelajaran Make A Match dengan menggunakan Media 
Gambar dalam pembelajaran IPA pada materi Sumber Daya Alam terhadap hasil 
belajar siswa kelas IV semester II Negeri 2 Kertosari, Kecamatan Jumo, Kabupaten 
Temanggung. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 
Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan masukan tentang pengembangan 

pembelajaran dengan penggunaan model pembelajaran Make A Match 
dengan menggunakan media gambar. 

1.5.2. Manfaat Praktis 
1. Bagi Guru 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini guru bisa menerapkan 
model pembelajaran Make A Match dengan menggunakan media gambar 
dengan baik. 
2. Bagi Siswa 

Dapat menumbuhkan semangat kerjasama antar siswa, 
meningkatkan motivasi dan daya tarik siswa terhadap pembelajaran 
terutama pada pelajaran IPA. 
3. Bagi Sekolah 

Dapat menjadi bahan kepustakaan tentang pelaksanaan 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match 
dengan menggunakan media gambar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


