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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif menggembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Pada saat ini untuk mengembangkan kualitas pendidikan telah dilakukan 

oleh pemerintah, salah satunya yaitu pengembangan kurikulum, metode, model 

pembelajaran, teknik penilaian, perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas yang 

ada di sekolah. Namun usaha tersebut masih belum tercapai dengan maksimal 

salah satu contohnya adalah masih banyak siswa sekolah dasar yang kesulitan 

memahami materi dikarenakan guru masih menggunakan model CTL, dan guru 

menggunakan metode konvensional dimana guru menjelaskan dan siswa 

memperhatikan, hal tersebut membuat siswa bosan dan siswa akan sulit 

memahami materi pembelajaran yang berakibat hasil belajar siswa menurun. 

Menurunnya hasil belajar tersebut terlihat saat observasi yang dilakukan 

peneliti pada tanggal 1 Oktober 2019 pada kelas IV SDN Wonoketingal 02, 

terdapat beberapa temuan yang di antara lain adalah (1) Guru masih menggunakan 

CTL, dan pembelajaran masih konvensional, belum menggunakan model dan 

media yang inovatif, (2) siswa kesulitan dalam menerima materi pembelajaran 

sehingga hasil belajar menurun, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, tidak 

berani mengungkapkan pendapat saat guru memberikan pertanyaan. Oleh sebab 

itu perlu diadakannya pembelajaran yang besifat aktif kreatif dan menyenangkan 

yang mengandung unsur permainan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.  
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Dari beberapa temuan permasalahan dari hasil observasi dapat 

disimpulkan bahwa (1) guru menggunakan metode konvensional dan belum 

menggunakan model dan media yang inovatif (2) siswa kesulitan dalam menerima 

materi pembelajaran sehingga hasil belajar menurun, siswa kurang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran, tidak berani berpendapat saat guru memberi pertanyaan. 

Oleh sebab itu untuk meningkatkan hasil belajar perlu diadakan pembelajaran 

yang aktif kreatif dan menyenangkan dengan menggunakan unsur permainan. 

Fakta rendahnya hasil belajar siswa didukung oleh dokumentasi yang 

peneliti peroleh dalam kegiatan nilai harian siswa dikelas. Hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Wonoketingal 02 pada semester I tahun pelajaran 2019/2020 masih 

di bawah Kriteria Ketuntasan Maksimum yang ditetapkan sekolah yakni IPS 70 

Bahasa Indonesia 70. Dari dokumentasi tersebut tercatat siswa kelas IV SDN 

Wonoketingal 02 yang berjumlah 20 siswa. Dari siswa tersebut yang memenuhi 

KKM IPS adalah 10 anak dan yang belum memenuhi KKM yakni 10 anak. Dari 

data tersebut menunjukkan bahwa 50% siswa belum memenuhi KKM  Sedangkan 

dalam muatan Bahasa Indonesia yang memenuhi KKM berjumlah 12 anak dan 

yang belum memenuhi berjumlah 8 anak. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

40% siswa belum memenuhi KKM. 

Berdasarkan temuan dari permasalahan saat observasi dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa menurun dan partisipasi siswa saat pembelajaran masih 

rendah. Sehingga diberikan solusi yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang aktif kreatif dan menyenangkan, siswa bisa belajar sambil bermain dapat 

meningkatkan hasil belajar.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang diberikan oleh peneliti 

yaitu dengan menggunakan model Make a Match berbantuan media ESAPI. Lorns 

Curran dalam (Miftachul Huda 2011 : 135) dalam teknik ini siswa mencari 

pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik tertentu dalam suasanan 

yang menyenangkan. Keunggulan teknik ini yaitu siswa akan belajar mengenai 

suatu konsep dalam suasana yang menyenangkan, melalui bermain sambil belajar 

memasangkan kartu jawaban dan pertanyaan.  
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Media pembelajaran sangat diperlukan dalam suatu proses belajar 

mengajar. Melalui media pembelajaran yang bersifat abstrak akan lebih 

menjadi nyata/kongkret. Menurut Aristo Rohardi (2003: 9) media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk 

menyampaikan pesan. Sedangkan engklek merupakan permainan tradisional 

lompat-lompatan pada bidang-bidang datar yang digambar diatas tanah, 

dengan membuat gambar kotak-kotak kemudian melompat dengan satu kaki 

dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 

2 sampai 5 anak dan dilakukan di halaman. Namun, sebelum kita memulai 

permainan ini kita harus menggambar kotak-kotak dipelataran semen, aspal 

atau tanah, menggambar 5 segiempat dempet vertikal kemudian di sebelah 

kanan dan kiri diberi lagi sebuah segi empat. (Montolalu 2005: 34) 

Sedangkan menurut Wardani (2010: 15) permainan engklek disebut 

juga somdah. Somdah merupakan permainan yang menggunakan media 

gambar persegi empat yang digambar di lantai ataupun di tanah. 

Melalui model pembelajan Make a Match dengan berbantuan media 

ESAPI ini diharapkan dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam ranah kognitif dan untuk 

meningkatkan ketrampilan mengajar guru. Peneliti menggunakan solusi 

model Make A Match karena model tersebut lebih mengaktifkan siswa dan 

siswa akan lebih mudah paham dengan materi yang akan disampaiakan 

karena model tersebut mempunyai unsur permainan sehingga siswa akan 

lebih senang dan aktif dalam pembelajaran tersebut . 

  

Kondisi tersebut relevan dan hampir sama dengan peneliti yang 

dilakukan oleh Siti Nur Nahdiyati yang berjudul “ Penerapan Metode Make 

A Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas III SDN 

1 Jenangan Ponorogo”. Alasan peneliti menggunakan model ini karena 

penerapan model ini lebih mengaktifkan siswa dalam pembelajaran 

sehingga memuat pembelajaran lebih bermakna karena adanya keterlibatan 
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siswa secara aktif selama proses belajar pembelajaran berlangsung. Melalui 

teknik ini siswa juga akan terlatih untuk mengungkapkan gagasan, pendapat 

atau kritikan dari orang lain. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya 

peningakatan ketuntasan hasil belajar ranah kognitif siswa pada siklus I 

dengan persentase ketuntasan mencapai 27,27% selanjutnya pada siklus II 

90,91% yang mencapai KKM. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan peneliti memfokuskan 

penerapan model make a match dan ESAPI untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Wonoketingal 02 tahun ajaran 2019/2020. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan mengajar guru kelas IV 

SDN Wonoketingal 02 pada Tema 6 Cita-citaku Sub Tema 1 Aku 

dan Cita-citaku dan Sub Tema 2 Hebatnya Cita-citaku muatan IPS 

dan Bahasa Indonesia dengan diterapkannya model pembelajaran 

Make a Match berbantuan media ESAPI? 

2. Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN 

Wonoketingal 02 pada Tema 6 Cita-citaku Sub Tema 1 Aku dan 

Cita-citaku dan Sub Tema 2 Hebatnya Cita-citaku muatan IPS dan 

Bahasa Indonesia dengan diterapkannya model pembelajaran Make 

a Match berbantuan media ESAPI ? 

3. Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas IV SDN Wonoketingal 02 

pada Tema 6 Cita-citaku Sub Tema 1 Aku dan Cita-citaku dan Sub 

Tema 2 Hebatnya Cita-citaku berbantuan media ESAPI? 
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1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiaan sebagai 

berikut. 

1. Menjelaskan peningkatan ketrampilan mengajar guru dengan 

diterapkannya model pembelajaran Make A Match berbantuan 

media ESAPI pada pembelajaran siswa kelas IV SDN 

Wonoketingal 02 Sub Tema 1 Aku dan Cita-citaku dan Sub Tema 

2 Hebatnya Cita-citaku. 

2. Menjelaskan peningakatan aktivitas belajar siswa dengan 

diterapkannya model pembelajaran Make a Match berbantuan 

media ESAPI pada pembelajaran siswa kelas IV SDN 

Wonoketingal 02 sub Tema 1 Aku dan Cita-citaku dan Sub Tema 

2  Hebatnya Cita-citaku. 

3. Menjelaskan peningkatan hasil belajar siswa dengan 

diterapkannya model pembelajaran Make a Match berbantuan 

media ESAPI pada pembelajaran siswa kelas IV SDN 

Wonoketingal 02 sub Tema 1 Aku dan Cita-citaku dan Sub Tema 

2  Hebatnya Cita-citaku. 

 

1.4 Manfaat Peneliti  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1) Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran 

dalam usaha-usaha yang mengarah pada pengembangna  pembelajaran 

tema 6 Cita-citaku di tingkat sekolah dasar. Hasil penelitian ini 

diharapkan juga dapat menjadi bahan kajian bagi usaha peneliti 

lanjutan, perbandingan, maupun tujuan lain yang relevan. 
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2) Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah  

1) Sebagai alternatif metode pembelajaran pada kelas IV tema 

Cita-citaku. 

2) Sekolah mempunyai kesempatan yang besar untuk berkembang 

pesat, bila para gurunya sudah mampu membuat perubahan atau 

berbagai perbaikan seperti : penanggulan berbagai masalah 

belajar siswa, perbaikan kesalahan konsep, serta 

penanggulangan berbagai kesulitan mengajar yang dialami guru. 

b. Bagi Guru  

memberikan informasi bahwa dalam meningkatkan kualitas 

maupun prestasi belajar siswa diperlukan kreativitas dalam 

proses pembelajaran yang berlangsung disekolah agar anak tidak 

merasa jenuh dalam belajar sehingga dapat menarik perhatian 

siswa serta mendorong siswa untuk berprestasi dalam bidang 

akademik. 

c. Bagi Siswa  

Mempermudah siswa dalam memahami materi dengan bermain 

mencocokkan karti yang mereka pegang. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan pneliti sebagai calon guru bahwa untuk 

meningkatkan hasil belajar Tema 6 Subtema 1 dan Subtema 2 

dapat dicapai dengan menggunakan model cooperative learning 

teknik Make a Match. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup penelitian dengan judul “Penerapan Model Make A Match 

Berbantuan Media ESAPI Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SDN 

Wonoketingal 02” yang dilaksanakan di SDN Wonoketingal 02 Kecamatan 

KarangAnyar Kabupaten Demak. Pada semester II tahun ajaran 2019/2020 pada 

kelas IV. Penelitian ini diterapkan pada Tema Cita-citaku Subtema Aku dan Cita-

citaku dan Hebatnya Cita-citaku dengan terfokus pada muatan IPS dan Bahaa 

Indonesia Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Kompetensi Inti  

1.  menerima dan menjalankan agama yang dianutnya 

2.  memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sntun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga teman dan guru.  

3. memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya dirumah dan di sekolahan. 

4. menyajikan penegtahuan faktual dalam bahasa yang jelas, dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

1.5.2 Kompetensi Dasar 

1. Kompetensi Dasar IPS  

3.1 Mengidentifikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkatan/kabupaten sampai tingkat provinsi 
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4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkatan/kabupaten sampai 

tingkat provinsi 

 

2. Kompetensi Bahasa Indonesia  

3.6 Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan 

tujuan untuk kesenangan. 

4.6 Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang 

tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 

 

1.6 Definisi Operasional 

 Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi Hasil Belajar, model 

pembelajaran Make A Match, Media ESAPI dan Ketrampilan  guru. 

1.6.1 Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

1.6.2 model Make A Match  

 Model make a match adalah model pembelajaran dimana guru 

menyiapkan kartu yang berisi soal dan jawaban dan kemudian siswa mencari 

pasangan kartunya. Model make a match merupakan bagian dari pembelajaran 

kooperatif. Diawali dengan menyajikan materi secara klasikal, setelah itu guru 

membagikan kartu yang berisi soal dan kartu yang berisi jawaban, siswa mencari 

pasangan kartunya, dan guru memberikan waktu agar siswa antusias dalam 

mencari pasangannya. 

1.6.3 Media ESAPI 
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 Media ESAPI adalah media yang mempunyai unsur tradisional yaitu 

Engklek Saru Pintar yang dimainkan beberapa team. Namun Engklek Saruk Pintar 

yang digunakan disini menggunakan MMT uk 100cm x 150cm. pada setiap kotak 

engklek terdapat kartu soal tentang SDA dan puisi. Soal-soal berkaitan dengan 

materi yang ada di buku. Kelompok yang dapat menjawab soal dan 

menyelesaikan permainannya dengan tepat akan menjadi pemenangnya. 

1.6.4 Ketrampilan Guru  

 Ketrampilan guru adalah cara seorang guru dalam membuat variasi dalam 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran ketrampilan guru juga menunjang 

keberhasilan hasil belajar siswa. Melalui ketrampilan diharapkan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan selalu menarik, tidak membosankan 

sehingga siswa selalu antusias dan siswa selalu berpartisipasi aktif mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

 


