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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

  Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

adalah pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif antara guru dan siswa 

dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran IPA sering tidak variatif, dimulai 

guru menerangkan materi, memberi contoh, memberi latihan soal, dan diakhiri 

memberikan Pekerjaan Rumah (PR), sehingga mengakibatkan kebosanan bagi 

siswa. Proses pembelajaran yang monoton tersebut menyebabkan motivasi belajar 

siswa dalam mengikuti pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menurun. Dalam 

proses belajar mengajar guru hanya berceramah, sehingga siswa tidak aktif dalam 

pembelajaran. Kebanyakan guru menggunakan model pembelajaran yang bersifat 

konvensional dan banyak didominasi oleh guru, sehingga mengakibatkan 

keaktifan siswa rendah. Akibatnya banyak siswa tidak dapat mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan.  

 Hal ini yang terjadi di SD Negeri 2 Jambangan, metode pembelajaran yang 

digunakan guru kelas IV SD Negeri 2 Jambangan masih menggunakan metode 

pembelajaran ceramah. Dengan metode mengajar yang monoton yaitu ceramah 

sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Terlebih lagi guru juga kurang 

memanfaatkan penggunaan media di setiap proses belajar mengajar, guru masih 

sangat bergantung pada buku teks dan buku pegangan siswa. Pembelajaran IPA 

tidak variatif karena dominasi guru masih sangat kuat, kurang interaksi antara 

guru dengan siswa, guru hanya menerangkan materi yang ada pada buku paket, 

memberi contoh, memberi latihan soal, dan diakhiri dengan memberikan PR. 

Dengan proses pembelajaran yang seperti ini, membuat siswa terlihat kurang 

memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran bahkan beberapa siswa hanya 

bercerita sendiri dengan temannya karena mereka bosan hanya mendengarkan 

ceramah dari guru. Hal tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah dan 

membuat siswa menjadi jenuh dengan materi yang diajarkan, sehingga berdampak 
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terhadap kurang tercapainya hasil belajar siswa yang tidak mencampai KKM yang 

sudah ditetapkan. 

  Faktanya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Jambangan khususnya kelas IV 

dapat dilihat dari hasil ulangan harian IPA terdapat nilai < 70 karena nilai 70 

merupakan batas ketuntasan atau KKM. Dari 16 siswa diketahui 7 siswa nilainya 

dapat mencapai di atas KKM, sedangkan siswa yang memperoleh nilai dibawah 

KKM atau belum tuntas berjumlah 9 siswa. Data tersebut menunjukkan bahwa 

siswa yang mencapai KKM adalah 43,7% sedangkan yang belum dapat 

memenuhi KKM adalah 56,3%.  

 Agus Suprijono (2012:7) mengatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. Dengan adanya fakta masih terdapat siswa yang belum tuntas pada nilai 

ulangan, maka dapat dikatakan bahwa siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan 

belum memperoleh kemampuan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

  Oleh karena itu, agar hasil belajar IPA dapat meningkat, maka seorang 

guru dituntut menguasai dan menerapkan beberapa model pembelajaran yang ada 

sehingga pembelajarannya dapat bervariasi dan menarik.  

  Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

adalah model pembelajaran Make A Match. Apabila siswa diberikan model 

pembelajaran yang menarik maka siswa akan termotivasi dan lebih aktif melalui 

belajar sambil bermain sehingga konsep-konsep dalam mata pelajaran IPA dapat 

dipahami dan nantinya dapat berdampak terhadap peningkatan hasil prestasi 

belajarnya. Keunggulan dari model ini adalah dalam memecahkan masalah akan 

diselesaikan secara bersama dan disimpulkan bersama, peran guru hanya 

mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Pada interaksi siswa terjadi 

kesepakatan, diskusi, menyampaikan pendapat dari ide-ide pokok materi, saling 

mengingatkan dari kesalahan konsep yang disimpulkan, dan membuat kesimpulan 

bersama. Dalam aktivitas siswa selama pembelajaran model Make A Match benar-

benar memberdayakan potensi siswa untuk mengaktualisasikan pengetahuan dan 

keterampilannya sehingga siswa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Apabila siswa lebih aktif maka hasil belajar pun menjadi lebih baik lagi. Jadi 
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apabila siswa memiliki motivasi yang tinggi maka hasil belajarnya akan 

meningkat. 

  Berdasarkan masalah hasil belajar IPA di SD Negeri 2 Jambangan yang 

belum dapat memenuhi KKM, maka peneliti memilih judul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Make A Match 

Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan 

Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Siswa masih pasif dalam menerima pelajaran 

2. Siswa kurang memahami materi IPA 

3. Guru masih menerapkan model pembelajaran konvensional sehingga hasil 

belajar siswa rendah. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah yang akan diteliti 

yaitu: 

a. Nilai mata pelajaran IPA rendah pada kelas IV SD Negeri 2 Jambangan. 

b. Penerapan model pembelajaran Make A Match untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV di SD Negeri 2 Jambangan Kecamatan Geyer 

Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015. 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah melalui penerapan model pembelajaran Make A Match, hasil 

belajar IPA siswa kelas IV di SD Negeri 2 Jambangan dapat ditingkatkan? 

b. Bagaimana penerapan model Make A Match dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Make A Match yang 

digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 

Jambangan Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran Make 

A Match pada mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri 2 Jambangan 

Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan dalam 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan penerapan 

pembelajaran Make A Match dalam pembelajaran IPA. 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa akan senang belajar IPA dengan cara yang sesuai 

perkembangan daya nalarnya, meningkatkan motivasi, meningkatkan 

kreativitas, dan dijadikan acuan untuk pengalaman belajar. 

b. Bagi Guru 

1. Guru dapat memilih media dan model yang cocok untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA. 

2. Memberikan wawasan dan masukan dalam meningkatkan hasil 

belajar menggunakan pembelajaran Make A Match. 

c. Bagi Sekolah 

1. Meningkatkan kualitas hasil belajar 

2. Menambah model pembelajaran yang inovatif 

3. Sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan untuk mengembangkan 

proses pembelajaran. 

4. Sebagai masukan bagi sekolah dalam usaha perbaikan proses 

pembelajaran terkait dengan penerapan metode Make A Match 

sehingga berdampak pada peningkatan mutu sekolah. 


