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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan 

disekolah terdiri dari guru dan siswa yang saling berinteraksi satu dengan 

lainnya. Tetapi proses belajar mengajar pada yang dilakukan guru masih 

menggunakan metode konvensional atau melalui metode ceramah. Seperti pada 

mata pelajaran IPS yang selalu disajikan dengan ceramah dan cenderung 

membuat siswa menjadi bosan, jenuh dan mengantuk. Selain itu dengan 

penggunaan metode ceramah keaktifan siswa akan berkurang karena 

pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa kurang terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Susanto (2013: 3) menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu 

instrumen utama dalam mengembangkan SDM, tenaga pendidik dalam hal ini 

guru berperan sebagai salah satu unsur penting di dalamnya, guru juga memiliki 

tanggung jawab dalam mengembangkan tugas serta mengatasi segala 

permasalahan yang muncul. Keberhasilan suatu strategi pembelajaran di dalam 

kelas sangat tergantung pada kepiawaian guru dalam menerapkan metode, teknik, 

serta strategi yang tidak tertanggungkan bagi peserta didik maupun guru untuk 

diselesaikan dalam batasan waktu tertentu.  

George F. Kneller dalam bukunya yang berjudul Foundations of 

Education (dalam Siswoyo, dkk, 2008:17) menyatakan bahwa pendidikan dapat  
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dipandang dalam arti luas dan dalam arti teknis. Artinya, pendidikan dalam arti 

luas menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang berpengaruh dengan 

pertumbuhan jiwa (mind), watak (karakter), atau kemampuan fisik (physical 

ability) individu. Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan menjelaskan 

bahwa pendidikan sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan 

manusia, pendidikan dapat diperoleh manusia sejak kecil hingga masuk ke 

lingkungan sekolah.  

Ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang diberikan mulai 

dari SD sampai SMA. Mata pelajaran IPS mengkaji tentang seperangkat fakta, 

peristiwa, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Ilmu 

pengetahuan merupakan salah satu mata pelajaran yang mempelajari tentang 

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan yang dilakukan 

manusia yang dikemas dengan baik sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan wawasan peserta didik, khususnya pada tingkat dasar dan menengah Susanto 

(2013: 137). 

Suatu kegiatan pembelajaran harus berjalan dengan baik, karena dengan 

berjalan dengan baik tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan akan tercapai. 

Kegiatan pembelajaran dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila terjadi 

proses interaksi yang baik antara peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Mengingat belajar merupakan proses 

penerimaan ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi di SDN 1 MOJOLUHUR pada hari Senin 23 

Juli 2018 proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru masih menggunakan 
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metode konvensional atau melalui metode ceramah. Seperti pada mata pelajaran 

IPS yang selalu disajikan dengan ceramah dan cenderung membuat siswa 

menjadi bosan, jenuh dan mengantuk. Selain itu dengan penggunaan metode 

ceramah keaktifan siswa akan berkurang karena pembelajaran berpusat pada guru 

sehingga siswa kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Guru SD 1 

Mojoluhur juga belum menggunakan suatu model pembelajaran dalam 

pembelajaran IPS. Proses belajar mengajar akan lebih efektif apabila 

menggunakan suatu model pembelajaran selain akan lebih memudahkan seorang 

guru dalam menyampaikan materi, penggunaan model pembelajaran juga akan 

mampu mengaktifkan siswa untuk lebih banyak terlibat dalm kegiatan belajar 

mengajar. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SD 1 Mojoluhur  

diketahui bahwa jumlah siswa kelas V sebanyak 32 siswa terdiri dari 15 siswa 

laki – laki dan 17 siswa perempuan dan diketahui  hasil ulangan harian siswa 

kelas V menunjukan ada 37,5% siswa mengalami ketuntasan, dan 62,5% siswa 

belum tuntas. Padahal ketuntasan klasikal harusnya adalah 75% dari total seluruh 

siswa dalam satu kelas. Untuk perolehan nilai tertinggi adalah 85, sedangkan 

untuk nilai terendah adalah 50. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat ditemukan masalah pokok yang menjadi penyebab rendahnya hasil 

belajar siswa, masalah utamanya adalah belum diterapkannya model 

pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran IPS. Ada beberapa model 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS, salah satunya 

adalah model pembelajaran Make A Match.   
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Huda (2013: 251) “Model pembelajaran Make A Match dikembangkan 

oleh Lorna Curran pada tahun 1994, model pembelajaran Make A Match menjadi 

salah satu strategi penting dalam ruaang kelas. Tujuan dari model ini antara lain 

1) Pendalaman materi, 2) Penggalihan materi, 3) Edutainment. Pelaksanaan 

model Make A Match ini cukup mudah tetapi guru perlu melakukan beberapa 

persiapan khusus sebelum menerapkan model ini. Sani berlian dan imas kurniasih 

(2015:55) mengemukakan bahwa model pembelajaran ini siswa diajak mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan. Selain itu Shoimin (2014: 98) mengemukakan bahwa mdel 

pembelajaran Make A Match  merupakan model pembelajaran yang memilii ciri 

utama yaitu siswa diminta mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau 

pertanyaan materi tertentu dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran Make A Match merupakan model pembelajaran yang 

sesuai untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial khususnya pada Keanekaragaman suku bangsa dan budaya di 

Indonesia.  Langkah-langkah model Make A Match menurut Shoimin (2014: 98) 

adalah sebagai berikut :1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa 

konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu 

soal dan bagian lainnya kartu jawaban. 2. Setiap siswa mendapat satu buah kartu. 

3. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 4. Setiap siswa 

mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya (soal 

jawaban). 5. Setiap siswa yang dapat mencocokan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin. 6. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat 
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kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. 7. 

Kesimpulan/penutup. 

 

Model pembelajaran Make A Match sebelumnya telah dipakai dalam 

penelitian tindakan kelas oleh Udin Cahya (2016) dengan judul Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Make A Match berbantu Slide Share  Terhadap Hasil 

Belajar Kognitif IPS dan Keterampilan Sosial. Data menunjukan bahwa setelah 

kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Make A Match berbantuan Slide Share didapatkan data postes kelas 

kontrol rata-rata kelas 66,15 sedangkan kelas eksperimen 75,18, untuk 

keterampilan sosial skor rata-rata kelas kontrol 45 dan kelas eksperimen 61. Data 

hasil uji t menyatakan hasil belajar kognitif yang di ukur dari gain skor pretes dan 

postes bahwa nilai signifikannya adalah 0.000 dan untuk keterampilan sosial nilai 

signifikannya 0.000. Sehingga dapat diketahui bahwa 0.000 < 0.05, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran Make A 

Match berbantuan Slide Share terhadap hasil kognitif belajar dan keterampilan 

sosial siswa 

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan 

penelitian dalam pembelajaran IPS pada materi  Menghargai Keragaman Suku 

Bangsa dan Budaya di Indonesia. melalui penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas V SD 1 Mojoluhur Jaken Pati”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan  

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah penerapan model Make A Match untuk meningkatkan 

keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial materi Menghargai Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya di 

Indonesia  pada siswa kelas V SD 1 Mojoluhur Pati ? 

2. Bagaimanakah penerapan model Make A Match untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

materi Menghargai Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya di 

Indonesia  pada siswa kelas V SD 1 Mojoluhur Pati ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

4 Mendiskripsikan peningkatan keterampilan mengajar guru dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial melalui model Make A Match 

materi Menghargai Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya di 

Indonesia  pada siswa kelas V SD 1 Mojoluhur Pati. 

5 Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial melalui model Make A Match materi 

Menghargai Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia  

pada siswa kelas V SD 1 Mojoluhur Pati. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan yang 

ilmiah baik untuk sekolah ataupun untuk dunia pendidikan. Penelitian ini 

juga diharapkan menjadi masukan dalam bidang pendidikan, khususnya 

permasalahan yang menyangkut hasil belajar siswa dalam pelajaran  IPS. 

Penelitian ini juga di harapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi 

sekolah dalam memahami dan mengkaji permasalahan yang di hadapi oleh 

siswa dengan begitu sekolah akan menjadi lebih maju. Penelitian ini juga 

di harapkan dapat memajukan pendidikan di Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

2 Bagi Peneliti 

Peneliti akan mendapat pengetahuan dari permasalahan yang 

telah dikaji dan juga penelitian ini bisa menambah wawasan bagi 

peneliti untuk kehidupan dimasa yang akan datang. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Dengan menggunakan model Make A Match siswa akan lebih 

aktif, kreatif, motivasi siswa untuk belajar akan meningkat dan siswa 

akan menjadi lebih percaya diri untuk mengungkapkan gagasannya 

sendiri sehingga siswa lebih kreatif. Suasana belajar akan lebih 

menyenangkan karena model Make A Match ini mengajak siswa untuk 

lebih aktif di dalam kelas. 
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1.4.2.3 Bagi Guru 

Penelitian ini dapat di jadikan guru sebagai wawasan dalam 

mengajar untuk menggunakan model pembelajaran Make A Match, 

meningkatkan rasa percaya diri saat mengajar, meningkatkan 

ketrampilan guru saat mengajar dan mampu menyelesaikan 

permasalahan dalam mengajar di kelas. 

1.4.2.4 Bagi Sekolah 

Penelitian ini mampu memberikan motivasi bagi sekolah untuk 

terus mengembangkan dan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam 

pembelajaran yang akan berdampak semakin meningkatnya kualitas 

pembelajaran di sekolah. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini hanya terfokus pada penggunaan model 

pembelajaran Make A Match dalam pembelajaran IPS materi Menghargai 

Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia  pada siswa kelas V SD 1 

Mojoluhur Jaken Pati tahun pelajaran 2018/2019. Subyek penelitian ini terdiri dari 

guru dan siswa kelas V SD 1 Mojoluhur Jaken Pati yang berjumlah 32 siswa, 

yang terdiri dari 15 orang siswa laki-laki dan 17 orang siswa perempuan. Lokasi 

penelitian ini berada di SD 1 Mojoluhur Jaken Pati.  

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Model Pembelajaran Make A Match 

Model pembelajaran Make A Match merupakan model pembelajaran 

yang dikembangkan oleh Lorna Curran. Ciri utama model Make A Match 
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adalah siswa diminta untuk mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban atau pertanyaan dari suatu materi tertentu. Keunggulan model 

pembelajaran ini adalah siswa akan mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu materi tertentu dengan suasana yang menyenangkan. Model 

Make A Match memiliki langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep 

atau topik yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu 

bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. 

2) Setiap siswa mendapat satu buah kartu. 

3) Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

4) Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang 

cocok dengan kartunya (soal jawaban). 

5) Setiap siswa yang dapat mencocokan kartunya sebelum batas 

waktu diberi poin. 

6) Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat 

kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. 

7) Kesimpulan/penutup. 

1.6.2 Keterampilan Mengajar Guru 

Keterampilan mengajar guru adalah seluruh kemampuan yang 

dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. 

Kemampuan tersebut meliputi beberapa hal antara lain kemampuan 

bertanya, kemampuan penguasaam kelas, kemampuan memberikan 

penguatan dan lain-lain. 
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1.6.3 Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah suatu hasil yang didapatkan oleh seorang 

siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran atau pengalaman yang 

dapat berupa suatu kemampuan baru sebagai hasil dari pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

1.6.4 Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial serta berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, 

nilai, sikap, dan keterampilan siswa tentang masyarakat, bangsa, dan 

Negara Indonesia. IPS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. 

 

  


