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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

   

Pendidikan merupakan proses belajar mengajar antara guru dengan siswa 

untuk pengembangan potensi diri yang dilakukan secara sadar dan terencana agar 

dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, serta mendapatkan keterampilan 

yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dalam dunia pendidikan perlu adanya suatu perubahan yang berkaitan 

dengan perkembangan cara penyampaian suatu materi terhadap peserta didik yang 

disesuaikan dengan adanya perkembangan jaman dan teknologi yang semakin 

berkembang. 

Dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, guru berupaya untuk 

mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok. Menurut 

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab 

I pasal (I): 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana  belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

 

Untuk menciptakan suasana belajar yang aktif guru diharapkan dapat 

bekerja secara kreatif dalam pembelajaran, baik dari materi ataupun media yang 

digunakan secara mandiri. Pembelajaran yang di desain secara mandiri oleh guru 

diharapkan dapat menghasilkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan yang 

diinginkan terutama sesuai dengan kurikulum. Kurikulum yang digunakan di 

Indonesia saat ini yaitu kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ini siswa dituntut 

untuk lebih aktif. Pada dasarnya guru yang selalu menjelaskan, namun sekarang 
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siswa dituntut untuk lebih aktif  dan  mengembangkan potensi dirinya, siswa juga 

dituntut untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan juga keterampilan. Namun belum 

semua SD menerapkan kurikulum 2013, hanya SD terpilih saja yang 

menerapkannya, sebagai contoh SD N 05Salatiga yang telah menggunakan 

kurikulum 2013. Namun tidak semua kelas menggunakan kurikulum 2013, karena 

sedang dalam percobaan atau uji coba, jadi hanya kelas I dan kelas IV saja yang 

menggunakan kurikulum 2013, sehingga kelas II, III, V dan VI masih 

menggunakan kurikulum 2006 atau KTSP. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, jadi IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari (Standar Isi Kurikulum 2006). 

Penerapan model pembelajaran yang bervariasi akan mengatasi kejenuhan 

siswa sehingga dapat dikatakan bahwa model pembelajaran sangat berpengaruh 

terhadap tingkat pemahaman siswa. Proses pembelajaran yang baik adalah yang 

dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dengan adanya komunikasi dua arah 

antara guru dengan siswa yang tidak hanya menekan pada apa yang dipelajari 

tetapi menekan bagaimana ia harus belajar.  

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu media pembelajaran. 

Media pembelajaran berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 

Pembelajaran itu sendiri yaitu proses komunikasi antara pengajar, pembelajar dan 

bahan ajar. Dapat dikatakan bahwa, bentuk komunikasi tidak akan berjalan tanpa 

bantuan sarana untuk menyampaikan pesan. 
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Hasil observasi saat pembelajaran IPA di kelas 5 SD N Salatiga 05 terlihat 

sekali bahwa guru masih mengajar dengan metode konvensional, dimana siswa 

belajar dengan hanya  mendengarkan saja, hanya ada beberapa siswa yang mau 

bertanya dan aktif dalam proses pembelajaran. Di sini menunjukan bahwa proses 

pembelajaran kurang maksimal dimana siswa menjadi kurang bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran yang telah diberikan. Sehingga siswa kurang 

melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut, hal ini 

disebabkan proses pembelajaran masih terpusat pada guru yang membuat siswa 

menjadi jenuh dan kurang mengambil bagian secara aktif dalam pembelajaran. 

Untuk mata pelajaran IPA di SD N Salatiga 05 kelas 5 memiliki Kriteria 

Ketuntasan Maksimal (KKM) adalah 65. Jumlah siswa kelas 5 SD N Salatiga 05 

adalah 33 siswa, terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 

Sementara itu terdapat 22 siswa yang mendapat nilai dibawah KKM atau 66,67%, 

dan 11 siswa yang mendapat nilai diatas KKM atau 33,33%. 

Dengan adanya  masalah yang terjadi di SD N Salatiga 05 kelas 5 pada 

mata pelajaran IPA, disini guru masih menggunakan model yang bersifat 

konvensional atau monoton, dan jarang sekali melibatkan siswa, sehingga hasil 

yang akan dicapai siswa kurang maksimal. Model pembelajaran belajar kelompok 

(cooperative learning) merupakan salah satu model yang harus dikembangkan, 

karena model pembelajaran  ini menekankan kerja sama tim dalam menguasai 

materi pembelajaran. Pembelajaran kooperatif memiliki banyak model, salah satu 

model pembelajaran kooperatif yaitu Make A Match. 

Dengan menggunakan  model pembelajaran yang baru yaitu model 

pembelajaran Make A Match diharapkan siswa dapat meningkatkan hasil belajar 

dan keaktifannya . Make A Match merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada kerja kelompok. Melalui model pembelajaran Make A Match 

dapat mengembangkan gagasan siswa dengan cara bertukar pendapat dengan 

teman satu kelompok, selain itu siswa belajar untuk berdiskusi dan siswa juga 

belajar untuk bisa menghargai pendapat siswa lain pada saat mempresentasikan 

hasilnya. Dengan adanya  kelebihan dari model pembelajaran Make A Match yang 
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sudah dibahas di atas, Diharapkan untuk  dapat meningkatkan hasil belajar dan 

keaktifan siswa, khususnya dalam mata pelajaran IPA. Dengan adanya 

permasalahan yang ada yaitu mengenai hasil belajar IPA yang rendah dan 

kurangnya keaktifan siswa serta mempertimbangkan keunggulan model 

pembelajaran Make A Match dengan menggunakan media Flash Player, maka 

dilakukan penelitian dengan judul “UPAYA MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR DAN KEAKTIFAN SISWA MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN MAKE A MATCH MELALUI MEDIA FLASH PLAYER 

PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS 5 SD NEGERI SALATIGA 05 

SEMESTER II TAHUN 2013/2014” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Menurut hasil observasi di SD N Salatiga 05 pada latar belakang yang 

telah diuraikan diatas, maka terkait dengan prestasi belajar IPA siswa dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu : 

1) Hasil belajar siswa kelas V SD Salatiga 05 pada mata pelajaran IPA masih 

rendah. 

2) Guru masih bersifat konvensional pada saat menyampaikan suatu materi 

pembelajaran. Sehingga siswa hanya menjadi pendengar, belum semua 

siswa mau bertanya dan aktif pada saat proses pembelajaran.  

3) Penggunaan model pembelajaran juga masih belum maksimal dan kurang 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. 

4) Belum adanya penggunaan media pembelajaran , yang menunjang proses 

pembelajaran. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Semestinya semua masalah yang diidentifikasi harus dikaji agar diperoleh 

peningkatan prestasi belajar IPA yang optimal. Prinsipnya dari permasalahan yang 

ada yaitu mengenai keaktifan siswa dan hasil belajar setelah menggunakan model 

pembelajaran Make A Match serta mempertimbangkan keunggulan menggunakan 

media Flash Player. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

“Apakah penggunaan model pembelajaran tipe Make A Match melalui  

pemanfaatan media Flash Player dapat meningkatan hasil belajar dan keaktifan 

siswa terhadap mata pelajaran IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Salatiga 05? ” 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan 

keaktifan siswa dengan menggunakan  model pembelajaran tipe Make A Match 

melalui media Flash Player terhadap mata pelajaran IPA pada siswa kelas 5 SD 

Negeri Salatiga 05 Semester II tahun ajaran 2013/2014? 

  

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan masukan agar dapat 

memajukan atau mengembangkan pembelajaran, dengan penggunaan model 

pembelajaran Make A Match melalui media pembelajaran Flash Player ada 

peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD 

N Salatiga 05 Semester 2 Tahun 2013/2014.  
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Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi guru 

a. Sebagi evaluasi guru untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

dirinya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 

b. Meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas sebagai bahan 

pertimbangan atau pemikiran dalam memacu perkembangan prestasi 

belajar siswa. 

c. Melalui penggunaan model pembelajaran Make A Match dan 

menggunakan media Flash Player, dapat meningkatkan kreativitas guru 

untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan 

melibatkan siswa secara aktif dalam berfikir lebih kritis juga dalam 

pembelajaran. 

 

2. Manfaat Bagi Siswa 

a. Melalui penggunaan model pembelajaran Make A Match dapat 

menumbuhkan semangat kerja sama antar siswa dan keaktifan siswa 

pada pembelajaran IPA, sehingga siswa akan mengikuti pembelajaran 

dengan serius. 

b. Melalui penggunaan media Flash Player dapat menjadi daya tarik siswa 

terhadap pembelajaran IPA. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

a. Dengan penggunaan model pembelajaran Make A Match dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. 

b. Sebagai pengetahuan baru, bahwa penggunaan media Flash Player 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Untuk meningkatkan kualitas dengan menggunakan media 

pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. 

 


