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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran di 

Sekolah Dasar yang tidak hanya mempelajari pengetahuan tentang fakta-fakta 

maupun konsep mata pelajaran IPA, tetapi juga berfungsi untuk mengembangkan 

keterampilan dari pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di 

SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman bekerja secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah (Peraturan 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan 

Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)). Hal ini akan memudahkan siswa 

memahami IPA, karena siswa mengalami langsung dan aktif dalam pemerolehan 

pengetahuan baru sehingga diharapkan IPA sebagai wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Untuk itu, secara umum IPA 

bertujuan agar siswa dapat menghargai alam sekitar dengan cara memanfaatkan 

dan melestarikannya.  

Pembelajaran IPA hendaknya disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan siswa SD yang berada pada masa operasional konkrit. Siswa SD 

sudah mempunyai cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan benda-benda 

konkrit dalam proses memahami materi pelajaran. Oleh karena itu, IPA 

memberikan pengalaman nyata kepada siswa dalam memahami lingkungan 

sekitar secara ilmiah. 

Kenyataan yang terjadi setelah dilakukan observasi oleh peneliti, kegiatan 

pembelajaran IPA masih berpusat pada guru, guru belum menciptakan kondisi 

yang menyenangkan saat pelajaran IPA karena sulit mencari alat peraga yang 

digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran bahkan tidak ada sehingga 

anak kurang memahami materi yang disampaikan, siswa antusias untuk mengikuti 

pelajaran namun karena pembelajaran masih konvensional hanya menggunakan 

metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab saja siswa mudah bosan karena 
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pembelajaran yang disampaikan kurang menarik sehingga konsentrasi saat belajar 

berkurang. Selain itu watak anak berbeda-beda sehingga guru harus memberikan 

perhatian khusus pada siswa tertentu. Disisi lain kurangnya kreativitas guru dalam 

menciptakan suasana pembelajaran yang berbeda seperti pembelajaran di luar 

kelas sehingga secara langsung siswa dapat belajar melalui benda-benda konkrit 

yang terdapat di lingkungan sekitar. 

Kenyataan yang terjadi setelah dilakukan observasi oleh peneliti terhadap 

aktivitas siswa saat belajar di kelas. Siswa kurang memperhatikan guru saat 

memberikan penjelasan mengenai materi yang disampaikan. Siswa memilih untuk 

mengobrol dengan temannya saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil 

observasi diperoleh keterangan bahwa hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri 

Sumogawe 02 pada ulangan harian mata pelajaran IPA semester II masih rendah. 

Diketahui bahwa ada 9 siswa dari 20 siswa yang mendapatkan nilai di bawah 

KKM yaitu ≤ 70 atau masih ada 45% siswa yang nilainya di bawah KKM yang 

ditentukan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil belajar yang diperoleh siswa, 

pembelajaran IPA di SD N Sumogawe 02 belum maksimal. 

Setelah melakukan observasi tersebut maka perlu upaya untuk mengatasinya, 

salah satunya dengan mengubah model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

agar lebih menarik bagi siswa dan tidak terkesan membosankan dengan cara 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Melalui model 

pembelajaran yang bervariatif dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran dan menambah antusias siswa untuk mengikuti pelajaran. 

Salah satunya dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

Pembelajaran kooperatif tipe Make a Match yaitu model pembelajaran dengan 

cara bekerja sama dan berpikir secara kritis untuk mencari pasangan. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dinilai memudahkan siswa 

berinteraksi dengan teman-temannya. Menurut Curran (1994) model pembelajaran 

Make a Match merupakan model pembelajaran mencari pasangan. Penerapan 

model ini dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang 

merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat 

mencocokkan kartunya diberi point. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa 
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mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

yang menyenangkan Rusman (2013:223). 

Berdasarkan analisis (SK) 6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan 

membuat suatu karya/model. Dan (KD) 6.1 Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya. 

6.2 Membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau lensa dan bahan 

sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. Dapat dipadukan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Pokok bahasan sifat-sifat cahaya dan 

pemanfaatannya dapat menggunakan benda-benda konkrit yang berada di 

lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. Karena mengingat siswa SD yang 

cara berfikirnya masih operasional konkrit. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka untuk hasil belajar IPA akan 

dilakukan peneitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Make a Match Untuk Meningkatkan Proses Pembelajaran Dan 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri Sumogawe 02 Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa 

masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya pemahaman guru terhadap model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik IPA. 

b. Siswa kurang memahami materi IPA khususnya sifat-sifat cahaya dan 

pemanfaatannya karena kurangnya alat peraga yang digunakan. 

c. Pembelajaran masih bersifat konvensional hanya menggunakan metode 

ceramah, diskusi, dan tanya jawab sehingga siswa merasa bosan mengikuti 

pelajaran. 
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1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang diuraikan dalam identifikasi masalah terlalu luas sehingga tidak 

mungkin untuk diteliti dalam penelitian ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

penelitian ini difokuskan pada: 

a. Penerapan model pembelajaran Make a Match pada pembelajaran IPA kelas 5 

SD N Sumogawe 02 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

b. Peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar IPA (KD) 6.1 

Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya dan 6.2 Membuat suatu karya/model pada 

siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 

dengan penerapan model pembelajaran Make a Match. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana penerapan model pembelajaran Make a Match dalam 

meningkatkan proses pembelajaran IPA pokok bahasan sifat-sifat cahaya dan 

pemanfaatannya secara signifikan pada siswa kelas 5 SD Negeri Sumogawe 

02 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran 

2014/2015? 

b. Apakah peningkatan proses pembelajaran IPA pokok bahasan sifat-sifat 

cahaya dan pemanfaatannya dapat meningkatkan hasil belajar IPA secara 

signifikan melalui penerapan model pembelajaran Make a Match pada siswa 

kelas 5 SD Negeri Sumogawe 02 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 

semester II tahun pelajaran 2014/2015? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai 

berikut: 

a. Menerapkan model pembelajaran Make a Match untuk meningkatkan proses 

pembelajaran IPA pokok bahasan sifat-sifat cahaya dan pemanfaatannya 
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secara signifikan pada siswa kelas 5 SD Negeri Sumogawe 02 Kecamatan 

Getasan Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2014/2015. 

b. Meningkatkan hasil belajar IPA pokok bahasan sifat-sifat cahaya dan 

pemanfaatannya melalui penerapan model pembelajaran Make a Match secara 

signifikan pada siswa kelas 5 SD Negeri Sumogawe 02 Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2014/2015. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis serta manfaat 

praktis pada masyarakat luas, khususnya dibidang pendidikan. 

1.6.1. Manfaat Teoretis 

Penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan menambah inovasi pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Make a Match sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna bagi siswa dan hasil belajar siswa dapat meningkat.  

1.6.2. Manfaaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan hasil belajar IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Make a match. 

2) Melatih siswa bekerjasama untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan 

kartu yang diterima. 

b. Bagi Guru 

1) Menambah wawasan guru dalam menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif, efektif, dan kreatif untuk memperbaiki pembelajaran IPA melalui 

model Make a Match sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

2) Dapat memperluas pengetahuan guru dalam mengajar dengan menggunakan 

model pembelajaran Make a Match untuk menciptakan kondisi belajar yang 

menarik perhatian siswa. 
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3) Meningkatkan keterampilan guru dalam menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan menggunakan model pembelajaran Make a Match sehingga 

proses pemnelajaran dan hasil belajar IPA dapat meningkat. 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai dasar untuk melakukan supervisi kepada guru khususnya dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA).  

2) Sebagai dasar mengambil kebijakan dalam menggunakan model pembelajaran 

Make a Match. 

3) Dengan adanya peningkatan dan kemajuan pada guru, akan memberi dampak 

pada peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran di sekolah. 

 

  


