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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Penelitian  

Ilmu Pengetahuan Alam adalah salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah dasar. Mata pelajaran IPA mengajarkan tentang peristiwa 

yang terjadi di alam. Pembelajaran IPA diperlukan strategi pembelajaran yang 

tepat dan metode pembelajaran yang bervariasi. Proses belajar mengajar yang 

perlu dicapai bukan hanya proses belajar yang efektif dan siswa menjadi aktif 

tetapi diperlukan pula hasil belajar yang memuaskan. Guru mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap berhasil tidaknya siswa menyenangi dan 

memahami pelajaran yang diajarkan. Berbagai macam metode mengajar yang 

telah tersedia sebagai sarana untuk mengajar, guru dapat memilih metode yang 

cocok dengan materi yang diajarkan. Memilih metode mengajar yang sesuai, 

selain dapat menguasai kelas juga akan mempunyai pengaruh yang sangat 

berarti terhadap proses pembelajaran. 

Pembelajaran terpusat pada guru sampai saat ini masih menemukan 

beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dilihat pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran di kelas, interaksi aktif antara siswa 

dengan guru atau siswa dengan siswa jarang terjadi, dan kurang terampil 

menjawab pertanyaan atau bertanya tentang konsep yang diajarkan, serta siswa 

kurang bisa bekerja dalam kelompok diskusi dan pemecahan masalah yang 

diberikan, mereka cenderung belajar sendiri-sendiri. Pengetahuan yang didapat 

bukan dibangun sendiri secara bertahap oleh siswa atas dasar pemahaman 
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sendiri karena siswa jarang menemukan jawaban atas permasalahan atau 

konsep yang dipelajari.  

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada 

tanggal 3 Januari 2012 keadaan SDN Martopuro V Pasuruan di lapangan 

menunjukkan  bahwa pembelajaran guru bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam, 

kerap menyaksikan kesulitan siswa dalam memahami pelajaran. Pembelajaran 

dalam kegiatan belajar mengajar juga harus didukung oleh kemampuan guru 

dan kesiapan siswa untuk memulai dan memahami pelajaran. Guru juga 

berperan penting dalam bidang pendidikan yaitu dalam menentukan 

keberhasilan siswa yaitu dalam pembelajaran ini kesulitan siswa adalah sulit 

menerima pelajaran yang di terangkan guru.  

Hasil belajar siswa juga menunjukkan bahwa penguasaan materi masih 

belum dipahami oleh siswa. Hasil belajar siswa menunjukkan kemampuan 

dalam ulangan harian yang pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam masih 

rendah. Hal ini ditunjukkan pada tahun ajaran 2009 yang menunjukkan 45%, 

tahun 2010 menunjukkan 60% dan tahun 2011 menunjukkan 64% di kelas IV 

SDN Martopuro V Pasuruan yang belum mencapai ketuntasan minimal, 

sedangkan di kelas IV SDN Martopuro V Pasuruan untuk mencapai kriteria 

ketuntasan minimal diharuskan mendapat nilai 65. Rendahnya pencapaian nilai 

akhir siswa ini, menjadi indikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan selama 

ini belum efektif. Nilai akhir dari evaluasi belajar belum mencakup 

penampilan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, hingga sulit untuk 

mengukur keterampilan siswa. 
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Masalah yang dihadapi adalah siswa sudah di jelaskan secara lisan 

bahkan diulang lebih dari sekali, di paparkan secara tertulis, diberikan contoh-

contoh sederhana, namun masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran. 

Masalah ini juga bisa terdapat dari guru itu sendiri yaitu metode guru yang 

dilakukan masih konvensional, media yang digunakan guru masih belum 

dilakukan secara optimal, guru juga menggunakan strategi yang kurang tepat.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  pada tanggal 5 Januari 

2012 yang dilakukan dengan guru kelas IV tentang pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam di SDN Martopuro V pasuruan terdapat beberapa masalah 

yang di hadapi pada siswa tersebut, antara lain; (1) Kegiatan pembelajaran 

yang terdapat pada siswa masih konvensional yaitu metode ceramah; (2) 

Motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa masih rendah dikarenakan contoh-

contoh yang di berikan guru masih abstrak tidak konkret dan tidak didekatkan 

pada realita; (3) Kegiatan praktek masih rendah; (4) Penggunaan media masih 

rendah dan hanya menggunakan buku sebagai panduan; (5) Hasil belajar siswa 

masih rendah.  

Proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana yang 

menyenangkan sehingga siswa tidak merasa bosan serta dapat memahami 

bahkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran juga harus menyenangkan karena semakin siswa nyaman dan 

senang dalam proses pembelajaran maka semakin mudah siswa dalam 

memahami pelajaran. Belajar bukan hanya menerima pengetahuan yang di 

berikan oleh guru tetapi belajar juga proses menemukan pengetahuan yang 
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baru, tidak hanya berpusat pada guru. Guna meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam kelas, guru menerapkan model pembelajaran Make a Match. Penerapan 

model pembelajaran tersebut merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif 

yaitu mencari pasangan yang merupakan salah satu alternatif yang dapat 

diterapkan kepada siswa, sehingga  pembelajaran tidak membosankan. Siswa 

juga dapat memahami materi yang disampaikan. Penerapan model ini dimulai 

dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan 

kartunya diberi poin, setiap kartu dan jawaban terdapat sub-sub materi yang 

akan dibahas oleh kelompok pasangan.  

Teknik model pembelajaran Make a Match atau mencari pasangan 

dikembangkan oleh Lorry Curran, tahun 1994 (dalam Rusman,2010:64). 

Model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Model pembelajaran Make a Match ini berbeda dengan penelitian yang 

sebelumnya yaitu hanya meningkatkan motivasi siswa dan pemahaman siswa 

dan tidak melihat hasil pembelajaran serta tidak ada pengembangan dalam 

menggali materi. Pembelajaran ini lebih efektif dari pada model pembelajaran 

yang lain karena pembelajaran ini selain menyenangkan siswa, siswa juga 

dapat mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 

dalam suasana yang menyenangkan. Model pembelajaran seperti ini tidak 

hanya bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas siswa tetapi juga dapat 

mengingat kembali materi yang sudah diberikan. Seperti yang kita ketahui 

bahwa tujuan pembelajaran IPA di SD yaitu mengembangkan pengetahuan dan 
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pemahaman konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs.(Depdikbud:2008). 

Berdasarkan keunggulan model yang dikemukakan diatas dari pada 

model pembelajaran yang lain peneliti memberikan solusi dalam 

meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan keaktifan siswa dengan meneliti 

penyebab-penyebabnya yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Dengan 

penelitian ini peneliti mengambil judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV SDN Martopuro V Pasuruan Pada Mata Pelajaran IPA Terhadap 

Perubahan Kenampakan Permukaan Bumi Melalui Model Make a Match ”. 

1.2 Fokus Masalah  

Minat dan pemahaman pada pembelajaran yang dikemukakan diatas 

sangat berpengaruh bagi siswa, yaitu rendahnya nilai mata pelajaran IPA pada 

kelas IV di SDN Martopuro V Pasuruan bukan hanya dikarenakan oleh siswa 

itu sendiri, melainkan guru yang sampai saat ini masih menggunakan metode 

ceramah atau konvensional, oleh karenanya peneliti akan menerapkan model 

pembelajaran Make a Match, dikarenakan model pembelajaran ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

1.3 Rumusan Masalah  

Secara khusus permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: Bagaimana  model pembelajaran Make a Match pada mata pelajaran 

IPA kelas IV di SDN Martopuro V Pasuruan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang 

akan dicapai, tidak terkecuali penelitian tindakan kelas yang akan 

dilaksanakan. Tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan 

umum dan khusus. Tujuan penelitian ini secara umum untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dengan menggunakan model dan media yang bervariasi 

agar siswa dapat menyerap materi dengan baik sehingga berdampak pada 

peningkatan prestasinya. Tujuan khusus penelitian ini adalah mengetahui hasil 

penerapan model pembelajaran Make a Match untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA tentang perubahan kenampakan 

permukaan bumi pada siswa  kelas IV di SDN Martopuro V Pasuruan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik kepada pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak, 

manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis 

dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah  memberikan 

manfaat untuk perkembangan pengetahuan serta sebagai tambahan khasanah 

referensi di bidang pendidikan khususnya dalam upaya meningkatkan prestasi 

siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran 

Make a Match, akan tetapi perlu adanya kajian teoritis yang melengkapi dasar 

penelitian selanjutnya. Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan 

gambaran bahwa penerapan model pembelajaran Make a Match dapat 

dijadikan alternatif model pembelajaran.  
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1.6 Batasan istilah   

Berdasarkan penelitian diatas terdapat beberapa istilah yaitu: 

a. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

memperoleh pengalaman belajarnya. 

b. Ilmu pengetahuan alam (IPA) yaitu suatu kumpulan pengetahuan tentang 

alam yang sistematis, yang muncul dan berkembang oleh adanya metode 

ilmiah dan sikap ilmiah. 

c. Pembelajaran Make a Match adalah suatu model pembelajaran kooperatif 

yang didahului dengan penjelasan materi, belajar kelompok, penilaian dan 

penilaian tim.  

d. Perubahan kenampakan permukaan bumi adalah Perubahan dapat terjadi 

karena peristiwa alam atau karena ulah manusia dan terjadi baik di daratan 

maupun di lautan 

  


