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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah dan masyarakat 

diharuskan menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan menurut Thompson (dalam 

Mikarsa 2007: 1.3) adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan 

perubahan-perubahan yang tetap di dalam kebiasan-kebiasaan, pemikiran, sikap-

sikap, dan tingkah laku.  

Pada kurikulum baru SD masing-masing kelas akan disediakan banyak tema. 

Umumnya tiap tingkatan kelas mempunyai delapan tema berbeda. Tema yang sudah 

dipilih itu harus selesai diajarkan dalam jangka waktu satu tahun. Guru  yang  

menentukan  atau  memilih  teknis  pengajaran  maupun  durasi pembelajaran satu 

tema.  

Satu tema yang dipilih oleh guru dapat diintegrasikan pada enam mata 

pelajaran wajib  yang ditentukan  yaitu Agama,  PPKn, Matematika, bahasa 

Indonesia, Seni Budaya dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Kurikulum baru  SD  

ini  menekankan  aspek  kognitif,  afektif,  psikomotorik  melalui penilaian  berbasis  

test  dan  portofolio  yang  saling  melengkapi.  Elemen perubahan kurikulum untuk 

jenjang SD secara umum adalah holistik integratif berfokus pada alam, sosial, dan 

budaya. Tema-tema  pada  pembelajaran  tematik  integratif  Kurikulum  2013 

berkaitan dengan alam dan kehidupan manusia. Keduanya memberi makna  
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yang  substansial  terhadap  mata  pelajaran  PPKn,  Bahasa  Indonesia, 

Matematika,  Seni-Budaya  dan  Prakarya,  serta  Penjaskes  pada  kelas  I-III. 

Kompetensi  dasar  dari  IPA  dan  IPS  sebagai  pengikat  dan  pengembang 

kompetensi  dasar  mata  pelajaran  lainnya.  Siswa  belum  mampu  berpikir 

abstrak untuk memahami konten mata pelajaran yang terpisah kecuali kelas 

IV-VI sudah mulai mampu berpikir abstrak   

Ilmu pengetahuan sosial adalah salah satu mata pelajaran yang 

diberikan di Sekolah Dasar dan saat ini dalam Kurikulum 2013 pelajaran sosial 

di integrasikan dengan pelajaran lainya. Pendidikan sosial bertujuan 

membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna untuk dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama pembelajaran sosial 

ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari (Susanto, 2013:145). 

Terkait dengan mutu pendidikan khususnya pendidikan pada jenjang 

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai saat ini masih jauh 

dari apa yang di harapkan. Kondisi demikian dapat dilihat pada proses belajar 

mengajar, yakni masih rendahnya hasil belajar siswa. Hal tersebut juga terjadi 

pada guru MI Jauharotut Tholibin Blitar yang telah peneliti  observasi.  Guru  

mengajar  menggunakan  metode  ceramah  tanpa  ada variasi. Kecenderungan 

proses pembelajaran teacher centered. Guru bercerita panjang lebar dan siswa 

mendengarkan. Pembelajaran tidak menuntut keaktifan siswa untuk berperan 

dalam proses pembelajaran. Ketika saat proses pembelajaran interaksi manusia 

dengan lingkungan alam. Di mana guru hanya bercerita apa yang ada di dalam 
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buku babon dan siswa mendengarkan, melihat gambar yang ada di 

buku siswa. Kondisi demikian tentu membuat proses pembelajaran hanya 

dikuasai guru, apalagi pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student 

centered) yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subyek belajar 

sedangkan guru leboh banyak berperan sebagai fasilitator. 

Hal ini terlihat pada hasil belajar siswa kelas IV di MI Jauharotut 

Tholibin Blitar masih rendah, khususnya tentang interaksi manusia dengan 

lingkungan alam, yakni prosentasi ketuntasan 37.5%. Ketuntasan minimal 

untuk seluruh kompetensi dasar tersebut adalah 66. Rendahnya hasil belajar 

interaksi manusia dengan lingkungan alam terlihat dari 32 siswa terdapat 20 

siswa (62.5%) yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

Masalah yang dihadapi siswa kelas IV MI Jauharotut Tholibin Blitar 

dalam pembelajaran menurut  Ibu Chofsoh  selaku  Guru  kelas  IV adalah  

tidak  adanya motivasi untuk belajar karena merasa bosan dan jenuh dengan 

pembelajaran yang  menuntut  siswa  menghafalkan  banyak  materi.  Salah 

satu faktor  yang menyebabkan  hasil belajar  siswa  menurun  karena proses 

pembelajaran hanya terpusat pada guru.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  

wawancara beberapa siswa yang mengatakan mengantuk ketika proses 

pembelajaran karena hanya mendengarkan cerita guru.  

Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan 

kelompok.interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, 

melainkan mencakup inetraksi manusia dengan lingkungan alam, social, 

budaya, dan ekonomi. Dalam inetraksi tersebut, terjadi berbagai macam 
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permasalahan yang disebut dengan dinamika inetraksi. Dinamika ini 

mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal yang baik ataupun hal 

yang sebaliknya. 

Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Interaksi antara 

manusia dan lingkungan hidupnya merupakan proses saling mempengaruhi 

antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi 

manusia karena meupakan komponen penting dari kehidupan manusia. 

Begiupun sebaliknya, manusia memeliki pengaruh besar terhadap lingkungan 

hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan hidup manusia 

terdiri atas lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi (Ajim, 2015).   

Kurnia (2007: 1-21) berpendapat bahwa anak usia SD senang bermain 

dalam kelompoknya dengan melakukan permainan yang konstruktif dan 

olahraga. Oleh karena itu, dalam membelajarkan siswa diperlukan metode 

pembelajaran yang baik, tepat, bervariasi dan menyenangkan agar materi 

pembelajaran yang diajarkan dapat dipahami oleh siswa. Salah satu metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia SD dan tujuan 

pembelajaran interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu metode 

pembelajaran kooperatif.  

Pada pembelajaran kooperatif, setidaknya terdapat 14 teknik yang 

sering diterapkan di Indonesia (Huda, 2011: 134). Salah satu teknik metode 

pembelajaran kooperatif adalah make a match atau mencari pasangan. Make a 

match merupakan metode yang terdiri dari kartu yang berisi pertanyaan-

pertanyaan, sedangkan kartu lainnya berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan-



5 
 

 
 

pertanyaan. Kartu-kartu inilah yang menjadi media dalam metode make a 

match. 

Metode make a match melibatkan siswa sepenuhnya karena guru di sini 

berlaku sebagai pembimbing jalannya diskusi dalam mencocokkan jawaban 

siswa. Salah satu keunggulan metode make a match adalah siswa mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan (Isjoni, 2010: 77). Keterlibatan siswa jelas terlihat dari 

bagaimana usaha siswa dalam mencari jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan. Keterlibatan siswa dalam metode make a match dapat dikatakan 

sebagai pengalaman belajar siswa itu sendiri. Pengalaman belajar merupakan 

salah satu upaya siswa untuk terus berkembang dan memperluas pengetahuan 

siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik 

untuk melaksanakan penelitian dengan judul 

“PENINGKATAN HASIL BELAJAR ”INTERAKSI MANUSIA 

DENGAN LINGKUNGAN ALAM” MELALUI METODE MAKE A MATCH 

PADA SISWA KELAS IV MI JAUHAROTUT THOLIBIN BLITAR” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana Penerapan metode make a match untuk meningkatkan hasil 

belajar  interaksi manusia dengan lingkungan alam pada siswa kelas IV MI 

Jauharotut Tholibin Blitar? 
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar interaksi manusia dengan lingkungan 

alam menggunakan metode make a match pada siswa kelas IV MI 

Jauharotut Tholibin Blitar? 

C. Tujuan Penelitan  

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian adalah: 

1. Mendiskripsikan penerapan metode make a matchuntuk meningkatkan hasil 

belajar interaksi manusia dengan lingkungan alam pada siswa kelas IV MI 

Jauharotut Tholibin Blitar 

2. Meningkatkan hasil belajar belajar interaksi manusia dengan lingkungan 

alam menggunakan metode make a match pada siswa kelas IV MI 

Jauharotut Tholibin Blitar. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara  teoritis,  penilitian  ini  diharapkan  dapat  mengembangkan  

metode pembelajaran  yang  bervariasi  khususnya  menggunakan  metode  

pembelajaran Make  a  Match untuk  meningkatkan hasil belajar siswa  terhadap 

pelajaran IPS.  Make a match diharapkan menjadi salah satu metode 

pembelajaran yang  dapat  meningkatkan hasil belajar siswa  untuk  belajar  

sehingga  tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat 

bagi berbagai pihak, antara lain:  

a) Bagi siswa  

1. Membantu siswa agar lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Membantu siswa meningkatkan wawasan dan pengetahuan melalui 

metode Make a Match.  
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b) Bagi Guru  

1. Memberikan  informasi  kepada  guru  dalam  proses  belajar  yang  

menarik dengan menggunakan metode Make a Match.  

2. Memberikan  gambaran  kepada  guru  cara  merancang  pembelajaran 

menggunakan metode Make a Match. 

3. Memberikan  pengetahuan  kepada  guru  mengenai  pengaruh  

penggunaan metode  Make  a  Match terhadap  motivasi belajar siswa.  

c) Bagi Peneliti  

1. Memberi  bekal  peneliti,  sebagai  calon  guru  untuk  meningkatkan 

penggunaan  metode  pembelajaran  yang  lebih  bervariasi untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa.  

2. Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti melalui 

penelitian ini. 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan  identifikasi masalah di  atas,  

maka perlu  diadakan  pembatasan  masalah.  Hal  ini  dilaksanakan  agar  hasil  

penelitian mendapat temuan yang lebih fokus dan mendalami permasalahan. 

Oleh karena itu, penelitian  ini  difokuskan untuk meningkatkan hasil belajar 

materi interaksi manusia dengan lingkungan alam melalui  metode  Make  a  

Match pada siswa kelas IV MI Jauharotut Tholibin Blitar.  

F. Definisi Istilah 

1. Metode Make A Match  

Anita Lie (2008: 56) menyatakan bahwa metode Make a Match atau 

bertukar pasangan merupakan teknik belajar yang memberi kesempatan 
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siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Teknik ini bisa digunakan 

dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. 

2. Hasil Belajar 

Pengertian hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya, sedangkan 

menurut Gagne hasil belajar harus harus didasarkan pada pengamatan 

tingkah laku melalui stimulus respon (Sudjana, 2005:19). 

G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir di atas 

maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah penerapan metode 

pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar interaksi 

manusia dengan lingkungan alam pada mata pelajaran IPS kelas IV MI 

Jauharotut Tholibin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.  


