
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Pada pelaksanaan pembelajaran semua pihak yang berkaitan dengan 

pendidikan yaitu guru, siswa, dan pemerintah harus dapat memenuhi tuntutan 

kurikulum agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Secara umum sekolah 

diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan 

serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.  

       Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada pasal 37 ayat 1 yang berbunyi “Kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, IPS, bahasa, matematika, 

IPA, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, 

dan muatan lokal”. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 

2006 disebutkan bahwa KTSP akan dikembangkan oleh satuan pendidikan 

berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari 

standar isi. Dalam standar isi dikemukakan pula bahwa mata pelajaran IPS 

disusun secara sistematis dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju 

kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan 

pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang 

lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.  
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Ilmu Pengetahuan Sosial pada jenjang pendidikan dasar memfokuskan 

kajiannya pada hubungan antara manusia dengan lingkungannya dan proses 

membantu pengembangan kemampuan dalam hubungan tersebut. Tentunya ranah 

kognitif, psikomotorik dan afektif yang dikembangkan melalui kajian IPS 

ditujukan untuk mencapai keserasian dan keselarasan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Peneliti menyadari pembelajaran IPS saat ini masih ada beberapa 

hal yang perlu diperbaiki. Hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain, kurang 

aktifnya siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS dan pelaksanaan pembelajaran 

IPS yang masih didominasi oleh guru.  

       Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 3 Oktober 2017 peneliti mengamati 

kegiatan pembelajaran IPS di SD 5 Kandangmas masih menerapkan model 

pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu pembelajaran yang didominasi oleh 

metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Selain itu, guru kurang aktif dalam 

berinovasi dan berkreasi menerapkan berbagai pendekatan, model, ataupun 

menggunakan media pembelajaran yang turut mempengaruhi hasil pembelajaran 

IPS di SD. Kemudian kurangnya sarana prasarana pendukung juga mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Pembelajaran yang demikian, dapat membuat siswa merasa 

jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa juga akan cenderung pasif, 

karena proses pembelajaran didominasi oleh aktivitas mendengarkan ceramah 

guru. Kejenuhan juga mendorong siswa melakukan aktivitas lain seperti bermain 

sendiri dan tidak konsentrasi pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang 

dirancang oleh guru selama ini belum sepenuhnya mengembangkan potensi siswa. 

Pembelajaran yang demikian dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.  
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Permasalahan diatas dibuktikan dengan daftar nilai UAS pada semester 1 

yang sudah didapat oleh peneliti yaitu persentase ketuntasan klasikal sebesar 39% 

atau sebanyak 8 siswa yang tuntas mencapai KKM sedangkan 61% atau 13 siswa 

tidak tuntas atau tidak mencapai KKM. 

       Untuk melaksanakan upaya perbaikan pembelajaran IPS yang sesuai dengan 

latar belakang di atas, peneliti akan melaksanakan penelitian tindakan kelas 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran  Make a Match Berbantuan Media 

Puzzle”. Menurut Rusman (2013: 201) dengan model pembelajaran kooperatif ini, 

guru lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan 

penghubung kearah pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri. 

Model pembelajarn kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 

kompetensi akademik dan kompetensi sosial siswa.  

Model pembelajaran Make a Match atau mencari pasangan dikembangkan 

oleh Lorna Curran (1994) dalam Huda (2013: 135). Salah satu keunggulan model 

ini ialah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 

dalam suasana yang menyenangkan. Model ini bisa digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia. Model pembelajaran ini lahir sebagai 

alternatif lain untuk mengefektifkan proses pembelajaran di sekolah. Dengan 

diterapkan model pembelajaran Make a Match akan memudahkan siswa untuk 

menguasai materi karena siswa mencocokkan kartu soal dan kartu jawaban secara 

berulang, sehingga kemungkinan siswa mudah menguasai materi tokoh 

proklamasi yang banyak serta dengan mudah mengingat jasa dan peranan masing-
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masing tokoh dalam proklamasi kemerdekaan dengan suasana yang 

menyenangkan.  

       Model pembelajaran Make a Match ini dimulai dari siswa diminta mencari 

pasangan yang merupakan jawaban/soal sebelum batas waktu yang ditentukan, 

siswa yang sudah menemukan pasangannya diberi poin. Selain menggunakan 

model tersebut peneliti juga menggunakan media pembelajaran berupa Puzzle. 

Media Puzzle ini akan membantu dalam pembelajaran, dimana melalui media ini 

siswa akan membangun pengetahuannya dengan menyusun Puzzle yang telah 

diberikan oleh guru yang tentu saja berkaitan dengan materi yang dibahas. 

Dengan adanya Puzzle berbentuk tokoh proklamasi yang sudah dipotong-potong 

kemudian disusun kembali yang dibawahnya sudah dideskripsikan peranan tokoh 

tersebut diharapkan akan mempermudah siswa dalam memahami materi tokoh 

proklamasi yang diajarkan.  

       Sebelumnya sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran koopertif tipe Make a Match berbantuan media  dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Penelitian Yusnaldi (2013) dalam Jurnal Tematik. Vol. 003. 

No. 12. Desember 2013. ISSN: 1979-0633 dengan judul penelitian “Peningkatan 

Hasil Belajar IPS Melalui Model pembelajaran Make a Match Pada Siswa Kelas 

IV MIN Glugur Darat II Medan Timur Tahun Pelajaran 2012/2013”. Dengan 

jumlah siswa adalah 32. Hasil belajar IPS siswa siklus I dan II dalam materi 

perkembangan teknologi tranportasi mengalami peningkatan dengan model 

pembelajaran Make a Match dengan tingkat ketuntasan belajar pada siklus I 

perolehan nilai rata-rata adalah sebesar 69,68, jumlah siswa yang berhasil atau 
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tuntas 21 siswa (65,63%) dan jumlah siswa yang belum berhasil 11 siswa 

(34,7%). Setelah di lakukan tindakan dengan menggunakan model Make a Match 

meningkat pada siklus II dengan rata-rata 85,31, jumlah siswa tuntas menjadi 28 

siswa  (87,5%) dan hanya tinggal 4 siswa (12,50%) yang belum tuntas. Hal 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar yang di peroleh siswa. 

Persamaan penelitian Yusnaldi dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti 

hasil belajar IPS siswa dan menggunakan metode yang sama. Perbedaannya 

terletak pada siswa yang diteliti, materi yang diberikan.  

       Berdasarkan penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan 

model pembelajara kooperatif Make a  Match dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dilihat dari perkembangan tiap siklusnya. Model pembelajaran kooperatif 

yang digunakan dalam penelitian ini dipadukan dengan media Puzzle dengan 

harapan dapat menarik perhatian siswa dalam pembelajaran berkaitan dengan 

materi tentang menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan yang sangat menarik untuk dipelajari dengan adanya perantara 

media Puzzle. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Make a Match Berbantuan Media Puzzle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas V SD 5 Kandangmas”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui 

penerapan model pembelajaran Make a Match berbantuan Puzzle materi 

menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran Make a Match dan media 

Puzzle  dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui keterampilan guru dalam menerapkan model Pembelajaran 

Make a Match dan media Puzzle dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

2. Mengetahui penerapan model Pembelajaran Make a Match dan media 

Puzzle dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian ini berisi tentang sesuatu yang dirasakan positif dalam 

pelaksanaan penelitian. Manfaat penelitian ini dirasakan positif untuk siswa, guru, 

dan sekolah. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini  diharapkan  dapat memberikan sumbangan dalam  

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat menjadi landasan bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan model Pembelajaran Make a 

Match berbantuan media Puzzle dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

b. Manfaat Bagi Siswa 

Sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat memperoleh pengalaman 

langsung dalam pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran lebih aktif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

c. Bagi Sekolah  

       Diperoleh panduan inovatif  model pembelajaran Make a Match berbantuan 

media Puzzle yang selanjutnya diharapkan dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa 

kelas V materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan.. Penelitian ini dilakukan di SD 5 Kandangmas kecamatan Dawe 

kabupaten Kudus dikelas V pada tahun ajaran 2017/2018.  
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1.6 Definisi Operasional Variabel 

       Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahanan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul. Sesuai 

dengan judul penelitian maka definisi operasinalnnya sebagai berikut. 

1. Model Pembelajaran Make a Match 

Model pembelajaran kooperatif Make a Match merupakan suatu prosedur 

pelaksanaan pembelajaran dengan mencari dan memasangkan kartu pertanyaan 

dan jawaban dalam suatu permainan. Setiap siswa mendapat sebuah kartu (bisa 

soal atau jawaban), lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu 

yang ia pegang. Suasana pembelajaran dalam model pembelajaran kooperatif 

Make a Match sangat asik dan menyenangkan. Model pembelajaran kooperatif 

Make a Match memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat. Selain itu, juga dapat membangkitkan keingintahuan 

dan kerja sama di antara siswa serta mampu menciptakan kondisi yang 

menyenangkan. 

2. Media Puzzle 

Media Puzzle adalah media pembelajaran dengan cara menyusun potongan-

potongan gambar agar terjadi sebuah gambar yang utuh dan bisa di bongkar 

pasang yang dapat berupa gambar tokoh pahlawan  seperti Soekarno, Moh. Hatta, 

Ibu Fatmawati dan tokoh lain yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia dapat 

di acak-acak dan akan disusun secara benar. Dalam hal ini belum masuk ke model 

Make a Match. Setelah penyusunan media Puzzle selesai maka masing-masing 

kelompok memposisikan diri melaksanakan model Make a Match. 
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3. Hasil Belajar 

        Hasil belajar merupakan suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki 

oleh siswa setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar siswa 

akan terlihat pada perubahan perilaku setelah melakukan aktivitas belajar. Hasil 

belajar diwujudkan dengan nilai atau angka yang diperoleh setelah adanya 

pelaksanaan evaluasi. Tanpa adanya pelaksanaan evaluasi, proses pembelajaran 

akan menjadi sia-sia, karena tidak mengetahui hasil yang dicapai oleh siswa. 

4. Pembelajaran IPS 

Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu pendidikan penting dalam 

kehidupan manusia. Pendidikan yang mempunyai peranan besar dalam 

membentuk karakter anak yang nantinya akan berinteraksi dengan lingkungan 

,baik secara individu maupun makhluk sosial. 

       Definisi operasional di atas, jika dirangkai menjadi kalimat seperti berikut. 

Penerapan Model Pembelajaran Make a Match berbantuan media Puzzle Untuk 

meningkatan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V di SD 5 Kandangmas. Maksud dari 

kalimat ini yaitu peneliti menginginkan adanya penerapan model pembelajaran 

Make a Match berbantuan media Puzzle dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan dengan jumlah siswa sebanyak 21 orang. 

Penggunaan model pembelajaran Make a Match sendiri dimaksudkan untuk 

memberikan suasana pembelajaran yang berbeda yaitu dengan cara siswa 

mencoba menemukan jawaban dari soal dalam kartunya yang terdapat pada kartu 

yang dipegang siswa lain. Selain itu juga media Puzzle digunakan untuk 
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menyampaikan materi yang akan dipelajari dengan tujuan menarik perhatian 

siswa. Model pembelajaran kooperatif Make a Match dan media Puzzle digunakan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena pada model pembelajaran ini 

siswa dapat lebih memahami materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


