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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar dan hasil belajar merupakan suatu komponen yang dibutuhkan dalam 

sebuah pendidikan,  pentingnya pendidikan bagi setiap kehidupan masyarakat 

menjadikan pendidikan sebagai satu hal yang wajib untuk diselenggarakan dalam 

suatu negara. Menurut Purwanto (2011: 10) pendidikan ialah segala usaha orang 

dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan 

jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan atau lebih jelasnya pendidikan ialah 

pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, 

dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan 

bagi masyarakat.  

Dalam pendidikan, kurikulum merupakan salah satu komponen utama pada 

aktivitas pendidikan. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, menjelaskan bahwa kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraanya 

kegiatan pada pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tindakan 

yang diambil oleh pemerintah dalam tercapainya tujuan pendidikan adalah dengan 

mengembangkan kurikulum sesuai berkembangnya suatu zaman (perkembangan 

zaman). Salah satu cara pemerintah dalam mengembangkan sebuah kurikulum 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan cara 

menerapkan kurikulum 2013. Tujuan diterapkannya kurikulum 2013 didalam 

pendidikan Indonesia adalah untuk membentuk setiap manusia yang dapat 

memliki wawasan yang lebih luas, pengetahuan yang baru, dan mampu 

membentuk manusia yang menerapkan sikap santun dan berbudi pekerti luhur 

dalam kehidupan sehari-harinya.   

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum 2013 

merupakan seperangkat pembelajaran yang menekankan kepada kompetensi inti 



 

 

dan kompetensi dasar bersifat tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

untuk memberikan pengalaman yang akan bermakna terhadap siswa. 

Pembelajaran tematik sangat menuntut kreatifitas dari guru dalam memilih dan 

mengembangkan sebuah bahan ajar, tidak hanya guru, kemampuan guru dalam 

memilih metode yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran merupakan 

kunci keberhasilan bagi seorang guru guna untuk meningkatkan hasil belajar pada 

siswa. Di dalam kurikulum 2013 juga menerapkan pembelajaran yang berpusat 

pada siswa dimana siswa dituntut untuk aktif bukan hanya guru yang aktif tetapi 

siswa juga harus aktif dalam pembelajarannya, ketika guru dan siswa dapat saling 

melengkapi maka akan tercipta sebuah pembelajaran yang efektif. Tak hanya 

dituntut aktif dalam pembelajaran siswa pun harus dituntut untuk mampu 

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik (mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mencoba, dan mengkomunikasikan).  

Implementasi pendekatan saintifik di lembaga pendidikan memiliki beberapa 

faktor yang dapat mempersulit guru dalam kegiatan pembelajarannya. Salah satu 

faktor penyulit dominan bagi guru khususnya di Pendidikan Dasar adalah 

terbatasnya buku atau literatur tentang metode pembelajaran implementasi 

pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. Tak hanya itu siswa juga kesulitan 

dalam memahami materi dalam penerapan kurikulum 2013. Berbagai masalah, 

keluhan dan kesulitan yang timbul di sekolah terjadi dikarenakan belum 

terbiasanya penerapan kurikulum 2013 ini pada kegiatan pembelajaran. Penerapan 

secara konsisten sangat diharapkan agar tujuan dan alasan pemerintah dalam 

mengembangkan kurikulum 2013 dapat terwujud. 

Kenyataan bahwa proses pembelajaran yang ideal seperti yang diharapkan di 

kurikulum 2013 ini masih belum berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil 

observasi yang telah  di lakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 di SD 1 Gamong 

Kaliwungu Kudus di kelas IV, didapatkan penyebab rendahnya hasil belajar siswa 

kelas IV SD 1 Gamong Kaliwungu Kudus dikarenakan adanya faktor guru belum 

menggunakan model pembelajaran alternatif yang dapat membantu guru dalam 

penyampaian materi yang akan dicapainya, guru dalam penyampaian materinya 

masih secara lisan dan hanya memberikan penugasan  yang berupa menjawab 
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pertanyaan dan mengerjakan tugas yang ada di buku siswa. Dalam proses 

pembelajarannya terlihat sangat monoton dan membuat siswa merasa bosan 

sehingga pembelajaran menjadi tidak aktif. Pemahaman materi siswa masih 

sangat rendah dikarenakan kurangnya rasa percaya diri pada siswa untuk bertanya 

kepada guru tentang materi yang belum mereka kuasai dapat menghambat 

pemahaman materi yang dipelajari. Hal ini dapat mengakibatkan sulitnya 

pnengkapan pemahaman materi bagi peserta didik yang akan berpengaruh pada 

hasil belajar siswa. Antara Guru dan Siswa masih belum ditemukan kecocokan 

dalam penyampaian materi dan penangkapan siswa sehingga banyak siswa yang 

belum memahami materi yang sedang diterangkan oleh Guru, seharusnya anatara 

Guru dan Siswa harus saling melengkapi dalam pembelajarannya yang dimana 

ketika guru aktif dalam pembelajarannya maka siswa juga harus aktif dalama 

pembelajarannya sehingga nantinya dapat meembuat pembelajaran itu menjati 

aktif dan tidak membosankan. Keterampilan guru khusunya di SD 1 Gamong ini 

dirasa masih sangat kurang, dilihat dari proses pembelajaran yang sudah 

dijelaskan diatas, sehingga mengakibatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan 

tidak tercapai dan hasil belajar siswa masih rendah.  

Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas IV SD 1 Gamong Kudus 

menunjukkan, bahwa nilai hasil belajar muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas 

IV masih terbilang rendah. Hasil wawancara yang sudah didapat terkait dengan 

penerapan model pembelajaran dalam pembelajaran yaitu  guru mengatakan 

bahwa mereka masih jarang menggunakan model pembelajaran dalam 

pembelajarannya apalagi selama kurikulum 2013 ini diterapkan. Guru masih 

belum menerapkan model pembelajaran pada saat melakukan proses belajar 

mengajar dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu, keterbatasan alat peraga dan 

media yang disediakan di sekolah.   

Data hasil nilai kelas IV SD 1 Gamong Kaliwungu Kudus yang sudah didapatkan 

menunjukkan bahwa aktivitas belajar dan hasil belajar siswa masih rendah. Dari 

data yang sudat didapat, hasil ulangan mid semester ganjil kelas IV SD 1 Gamong 

Kaliwungu Kudus diperoleh nilai hasil belajar yang terbilang jauh dibawah nilai 

standar sesuai tuntutan ketuntasan KKM yang telah ditentukan oleh guru. Nilai 



 

 

ketuntasan minimal pada muatan IPS  dan Bahasa Indonesiasi SD 1 Gamong 

Kaliwungu Kudus adalah 75. Jumlah seluruh siswa dikelas IV sebanyak 26 siswa 

dan terdapat 17 siswa (75%) yang mendapatkan nilai dibawah KKM pada ulangan 

mid semester tahun 2019/2020 khususnya pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia. 

Dari hasil data yang diperoleh dapat menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran 

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan kurangnya 

partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajran, sehingga membuat siswa 

mudah lupa materi apa saja yang telah disampaikan oleh guru. 

Dari permasalah yang telah disampaikan diatas, dapat dilihat bahwa proses 

pembelajaran yang dilakukan belum berjalan dengan optimal, untuk itu agar 

pemehaman materi lebih mudah, hasil belajar peserta didik juga dapat meningkat, 

serta aktifitas peserta didik meningkat, maka diperlukan adanya penerapan model 

pembelajaran Make A Match dan penggunaan media ular tangga pada saat 

pembelajaran di kelas. 

Make A Match dikembangkan pertama kali oleh Lorna Curran dalam Huda 

(1994:35) yang bertujuan antara lain: 1) pendalaman materi; 2) penggalian materi; 

3) edutainment. Sebelum penerapan model ini, guru perlu melakukan beberapa 

persiapan khusus. Adapun Kelebihan dari model ini antara lain yaitu: 1) dapat 

meningkatkan aktivitas siswa; 2) karena ada unsur permainan, metode ini 

menyenangkan; 3) meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi; 4) efektif 

sebagai sarana melatih keberanian siswa tampil presentasi; dan 5) efektif melatih 

kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. Model pembelajaran ini juga 

memiliki beberapa kelemahan antara lain yaitu: 1) jika tidak disiapkan dengan 

baik akan banyak waktu yan terbuang; 2) awal penerapan, akan banyak siswa 

yang malu untuk berpasangan; 3) jika guru tidak mengarahkan dengan baik, akan 

banyak siswa yang kurang memperhatikan presentasi siswa di depan; 4) guru 

harus hati-hati dalam memberikan sanksi kepada siswa yang tidak dapat pasangan 

karena bisa menjatuhkan kepercayaan diri siswa; 5) menggunkan metode ini terus 

menerus akan menimbulkan kebosanan.  

Langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran Make A Match adalah 

siswa diajak untuk bermain sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 
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dalam suasana yang menyenangkan sehingga dapat membuat siswa menjadi aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Karakteristik model pembelajaran Make A Match 

yaitu memiliki hubungan yang erat dengan karekteristik siswa yang gemar 

bermain, oleh karena itu penerapan model ini akan lebih baik jika dibantu dengan 

penggunaan media permainan ular tangga yang diharapkan dapat membantu siswa 

menjadi aktif dan semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

Model pembelajaran Make A Match dengan berbantuan media permainan ular 

tangga dirasa akan cukup menyenangkan apabila diterapkan pada pembelajaran 

tema Indahnya Keberagaman di Negeriku khususnya pada muatan IPS dan Bahasa 

Indonesia materi keragaman budaya dan mencari pengetahuan baru dari teks 

nonfiksi. Model pembelajaran Make A Match ini dipilih sebagai model yang tepat 

untuk dijadikan solusi atas permasalahan yang ditemukan karena selain dapat 

meningkatkan keterampilan guru, model ini juga dapat membuat siswa menjadi 

aktif ketika pembelajaran hasil belajar siswa. Penelitian ini juga perlu 

dikemukakan alasan pemilihan tindakan dan dukungan hasil penelitian yang 

relevan. Erwin Lucky Prasetya (2019) dalam penelitian tindakan kelas yang 

berjudul Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model Make A Match Kelas V Tema 

1 Organ Gerak Hewan dan Manusia di SDN Kasiyan Pati. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa khususnya pada 

muatan IPA dan Bahasa Indonesia, dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 68,18 % siswa yang tuntas belajar, menjadi 86,36% siswa 

yang tuntas belajar dari jumlah 16 siswa.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka akan dilakukan Penelitian 

Tindakan Kelas dengan judul “Penerapan Model Make A Match Berbantuan 

Media Ular Tangga Untuk Meningkatan Hasil Belajar Kelas IV Tema 7 Indahnya 

Keberagaman di Negeriku”. 

 

 

 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan guru melalui model Make A Match 

di kelas IV SD 1 Gamong tahun pelajaran 2019/2020 ?  

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa melalui model Make A Match 

di kelas IV SD 1 Gamong tahun pelajaran 2019/2020 ?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dirumuskan bahwa tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru melalui model Make 

A Match di kelas IV SD 1 Gamong tahun pelajaran 2019/2020. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa melalui model Make 

A Match di kelas IV SD 1 Gamong tahun pelajaran 2019/2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai 

berikut.  

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspieasi dalam pendidikan 

sekolah dasar berupa penerapan model pembelajaran Make A Match  yang 

diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa pada tema  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

Siswa dapat meningkatkan hasil belajar pada tema dan diharapkan menjadi siswa 

yang lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi kepada guru dengan 

menggunakan model Make A Match dalam pembelajaran sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, disamping itu dapat meningkatkan ketrampilan 

guru dalam proses pembelajaran dalam penggunaan model pembelajaran 

khususnya model pembelajaran Make A Match. 
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c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian akan membantu memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah 

tersebut khususnya pada penerapan model pembelajaran Make A Match. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya, dengan dijadikan 

sumber referensi yang mempunyai tujuan penelitian yang sama.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, penelitian ini dilakukan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

muatan IPS dan Bahasa Indonesia yang cenderung rendah. Sesuai dengan judul 

penelitian ini, yaitu “Penerapan Model Make A Match Berbantu Media Ular 

Tangga untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Tema 7 Indahnya 

Keragaman di Negeriku” penerapan model pembelajaran Make A Match ini akan 

diterapkan pada kelas IV SD 1 Gamong Kaliwungu Kudus. Materi yang akan 

diteliti dalam penelitian tindakan kelas ini dengan mata pelajaran IPS dan Bahasa 

Indonesia dengan materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia dan 

mencari pengetahuan baru pada teks nonfiksi. 

F. Definisi Operasional  

Menghindari kesalahpahaman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, maka 

PTK dengan judul “Penerapan Model Make A Match berbantuan Media Ular 

Tangga untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Tema 7 Indahnya 

Keragaman di Negeriku”, dapat dijelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang 

terkandung dalam judul PTK ini. Pemaparannya yaitu sebagai berikut: 

1. Make A Match  

Make A Match merupakan salah satu dari model pembelajaran inovatif dalam 

kurikulum 2013 sekarang ini. Model pembelajaran ini dilakukan dengan mencari 

pasangan kartu sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

yang menyenangkan. Penerapan model Make A Match ini dilakukan dengan cara 

bermain sesuai dengan karakteristik siswa yang gemar bermain, sehingga proses 

pembelajaran tidak akan monoton dan siswa menjadi tidak bosan dalam 

pembelajaran. Ada tujuh langkah dalam model Make A Match yang meliputi, (1) 



 

 

Guru menyiapkan beberapa kartu yaitu kartu soal dan kartu jawaban dari suatu 

konsep materi, (2) setiap siswa akan mendapatkan satu buah kartu, (3) tiap siswa 

diminta untuk memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang, (4) setiap 

siswa mencari pasangan yang memegang kartu yang cocok dengan kartunya (soal 

dan jawaban), (5) siswa diminta untuk mencocokkan 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. 

2. Media  

Pembelajaran yang baik dan benar adalah pembelajaran dimana dalam prosesnya 

dapat tercapai sebuah tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus 

dilakukan oleh guru jika ingin tujuan pembelajarannya tercapai. Selain 

penggunaan model pembelajaran, guru juga perlu media pembelajaran untuk 

mendukung ketertarikan siswa dalam pembelajaran media pembelajaran 

merupakan segala sesuatu sebagai penyalur pesan, merangsang pikiran, perasaan, 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri 

siswa. Hal inilah penggunaan media pembelajaran harus guru terapkan dalam 

pembelajarannya, karena dengan adanya media pembelajaran maka proses 

pembelajaran akan sangat menyenangkan, siswa juga tidak merasa bosan, mereka 

dapat aktif dalam pembelajarannya, sehingga siswa diharapkan dapat menyerap 

materi dengan mudah karena adanya bantuan media pembelajaran, maka dengan 

hal ini tujuan pembelajaran dapat tercapai yaitu dilihat dari hasil belajar siswa 

yang meningkat dan baik.  

 

3. Hasil Belajar   

Hasil belajar dapat diartikan kemampuan yang didapatkan siswa setelah melalui 

proses belajar. Hasil belajar dapat di dapatkan melalui alat pengukuran yaitu 

berupa tes perbuatan. Siswa mengikuti suatu pembelajaran dan memahami susatu 

materi tertentu pada mata pembelajaran juga disebut dengan hasil belajar. 

Kurikulum 2013 ini hasil belajar siswa dapat diamati dengan tiga domain yaitu 

domain pengetahuan, domain keterampilan, dan domain keaktifan, tak hanya itu 
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hasil belajar juga dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  

4. IPS  

Ilmu Pengetahuan Sosial yang sering disingkat dengan IPS, adalah ilmu 

pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta 

kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi 

wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di 

tingkat dasar dan menengah Susanto (2016:137). Penelitian ini akan dilakukan 

pada Tema 7 Indahnya Keberagaman di Negeriku muatan IPS yaitu mengenai 

keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia yang sudah ada di Kompetensi 

Dasar (KD) yaitu 3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, 

dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa indonesia serta 

hubungannya dengan karakteristik ruang. 4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi 

setempat sebagai identitas bangsa indonesia serta hubungannya dengan 

karakteristik ruang. 

5. Bahasa Indonesia 

Bahasa indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa yang digunakan sebagai 

bahasa persatuan di negara Indonesia. Meskipun setiap daerah memiliki bahasa 

daerahnya masing-masing namun kita diwajibkan untuk dapat berkomunikasi 

menggunakan Bahasan Indonesia itulah mengapa kenapa Bahasa Indonesia 

disebut dengan bahasa persatuan. Dalam sumpah pemuda Bahasa Indonesia 

bahkan menjadi ayat ketiga di teks. Bahasa Indonesia adalah salah satu simbol 

negara Indonesia yang sangat di junjung tinggi oleh masyarakat di Indonesia. 

Penelitian ini akan dilakukan pada Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 

muatan Bahasa Indonesia pada penelitian ini yaitu mengenai materi menggali dan 

menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi. Materi tersebut lebih 

menekankan pada ketrampilan membaca. Subtema indahnya keragaman budaya 

negeriku, pada tema 7 indahnya keragaman di negeriku muata Bahasa Indonesia 

memiliki Kompetensi Dasar 3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada 



 

 

teks nonfiksi. 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam 

tulisan dengan bahasa sendiri. 

 

6. Kesimpulan Definisi Operasional  

Pemilihan model Pembelajaran Make A Match yang dirasa tepat pada 

pembelajaran IPS dan Bahasa Indonesia dirasa akan menaktifkan siswa dan 

meningkatkan hasil belajar serta menyadarkan siswa bahwa saat pembelajaran ini 

khususnya pada mapel IPS dan Bahasa Indonesia di tema 7 ini tidak selalu 

membosankan. Guru hanya sebagai fasilitator untuk membentuk dan 

mengembangkan pengetahuan itu sendiri, bukan untuk memindahkan 

pengetahuan. Melalui model pembelajaran Make A Match yang berbantuan media 

permainan ular tangga ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil 

belajar. Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana peningkatan hasil belajar 

siswa kelas 4 sekolah dasar pada mata pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia yang 

dimana guru akan menerapkan model pembelajaran Make A Match yang 

berbantuan Media permaianan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


