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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan dalam arti luas berarti suatu proses untuk mengembangkan 

semua aspek kepribadian manusia yang mencakup pengetahuan, nilai, sikap, 

dan keterampilan. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kepribadian individu 

yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan penyebarluasan suatu metode juga 

sukar karena belum tentu semua metode cocok untuk digunakan. Metode 

ceramah masih terlalu dominan, berceramah memang berat karena guru 

dipaksa menjadi sumber belajar yang terpenting dalam proses pembelajaran 

atau belajar mengajar. Belajar sering diartikan sebagai suatu perubahan pada 

diri individu yang diakibatkan oleh pengalaman. Menurut Winkel, belajar 

adalah semua aktivitas mental atau  psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengelolaan pemahaman. Sedangkan menurut Howard L. Kingsley belajar 

adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah 

melalui praktek dan latihan (Dalyono, 2006).  

Proses belajar itu sendiri adalah serangkaian aktifitas yang terjadi pada pusat 

saraf individu yang belajar. Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai 

berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Proses dalam belajar hanya 

dapat diamati jika ada perubahan perilaku dari seseorang yang berbeda dengan 

sebelumnya, perubahan tersebut bisa dalam hal pengetahuan, afektif, maupun 
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psikomotor yang tentunya membutuhkan strategi pembelajaran yang baik untuk 

meningkatkan hasil belajar (Baharuddin, 2008).  

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan 2 unsur yaitu jiwa dan raga. Gerak 

raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan proses jiwa untuk mendapatkan 

perubahan sebagai hasil dari proses belajar. Sehingga dilihat dari pengertian 

belajar tersebut maka dapat diambil kesimpulan prestasi belajar adalah hasil 

yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan. Menurut 

Howard L. Kingsley belajar adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti 

luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan (Dalyono, 2006: 

104), bentuk perubahan dari hasil belajar meliputi tiga aspek, yaitu :  

1. Aspek kognitif meliputi perubahan-perubahan dalam segi penguasaan 

pengetahuan dan perkembangan keterampilan/kemampuan yang diperlukan 

untuk menggunakan pengetahuan tersebut.  

2. Aspek efektif meliputi perubahan-perubahan dalam segi sikap mental, 

perasaan dan kesadaran.  

3. Aspek psikomotor meliputi perubahan-perubahan dalam segi bentuk-

bentuk tindakan motorik. 
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Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan metode pembelajaran. Menurut Joni sebagaimana dikutip oleh 

Sri Anitah W (2008:1.24) “strategi adalah ilmu atau kiat dalam memanfaatkan 

segala sumber yang dimiliki dan atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan”. Sedangkan metode merupakan suatu cara yang 

dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk 

mencapai tujuan. Dalam lingkungan pembelajaran tertentu atau cara-cara yang 

akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan 

digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan dilakukan dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan dan 

karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Pembelajaran merupakan suatu proses yang mana suatu kegiatan berasa 

atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi, dengan keadaan 

bahwa karakteristik-karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat 

dijelaskan dengan dasar kecenderungan reaksi asli, kematangan atau 

perubahan-perubahan sementara dari organisme. Perubahan dalam proses 

pembelajaran dipengaruhi oleh faktor kemampuan guru, karena dengan 

kemahiran guru dan adanya interkasi yang baik maka akan ada perubahan 

optimal pada siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Jogiyanto, 2006).  

Manusia sejak dilahirkan sudah banyak mengalami pembelajaran, hal ini 

mengandung pengertian bahwa belajar terjadi melalui banyak cara. Baik itu 

belajar yang disengaja (pendidikan formal) maupun belajar dari pengalaman 
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dan perkembangan dalam hidupnya. Belajar yang disengaja, dalam hal ini 

belajar yang dilakukan dijenjang pendidikan formal, terjadi ketika siswa 

mendapat informasi yang disampaikan guru di kelas atau ketika ia mencari 

informasi dari suatu buku. Belajar di sekolah selalu terkait dengan suatu sistem 

pembelajaran, dan suatu perangkat dalam melakukan pembelajaran seperti 

media, dan RPP. 

Permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan berkembang 

dan meningkatkanya kemampuan siswa, situasi dan kondisi lingkungan yang 

ada, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pendidikan sekarang harus berkualitas dan 

berwawasan luas, serta tidak sekedar memenuhi target kurikulum saja. Untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, diperlukan berbagai sumber dan 

media pembelajaran.   

Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tentunya juga 

membutuhkan banyak komunikasi dengan siswanya. Proses komunikasi pada 

hakikatnya adalah proses negoisasi pesan dalam suatu konteks atau situasi. IPS 

kadang dianggap sebagai pelajaran keterampilan oleh karena menyangkut 

berbagai hal yang dibutuhkan oleh seseorang sebagai warga masyarakat 

ataupun sebagai warganegara. Hal itu jelas, sebab diantara isi IPS, adalah 

keterampilan peta, keterampilan belajar, dan kesarjanaan dan keterampilan 

dalam berfikir kritis. Berpikir kritis merupakan upaya pendalaman kesadaran 

serta kecerdasan membandingkan dari beberapa masalah yang sedang dan akan 

terjadi sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan gagasan yang dapat 
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memecahkan masalah tersebut. setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda. 

Akan tetapi, apabila setiap orang mampu berpikir secara kritis, masalah yang 

mereka hadapi tentu akan semakin sederhana dan mudah dicari solusinya. Oleh 

karena itu, manusia diberikan akal dan pikiran untuk senantiasa berpikir 

bagaimana menjadikannya hidupnya lebih baik, dan mampu menjalani suatu 

masalah sepelik apapun yang diberikan kepadanya. 

Keterampilan lainnya yang juga dianggap penting dalam pengajaran 

ilmu-ilmu sosial dan IPS adalah mengajar siswa bagaimana berfikir kritis dan 

kreatif sebagai salah satu tujuan diajarkannya IPS di sekolah. Pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah membuat siswa bosan 

dan pasif karena aktivitas siswa hanya duduk, mendengarkan, menyimak, dan 

mencatat hal yang dianggap penting. Dalam pembelajaran IPS di tingkat 

Sekolah Dasar, hendaknya pengajar memberikan rangsangan-rangsangan agar 

peserta didik mampu memahami materi yang diberikan dengan baik. Berikut 

adalah nilai hasil tes awal observasi yang bersumber dari daftar nilai siswa 

yang berdasarkan hasil observasi dan dialog awal dengan guru kelas V 

diperoleh beberapa keterangan atau gambaran bahwa dari sejumlah 17 siswa 

nilai rata-rata hasil belajar siswa masih rendah. Adapun pra siklus hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS tentang kenampakan alam dan buatan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

No No Induk Nama 

Hasil Tes Awal 

saat dilakukan 

observasi 

1 1597 Suhardi  78 
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2 1598 Andi Purnomo 72 

3 1629 Priyadi 67 

4 1631 Intan Retno Cahyati 82 

5 1634 Adi Wirawan 58 

6 1638 Nova Nur Cahyanto 57 

7 1640 Bagas Kristianto 65 

8 1644 Alif Rhamdani 65 

9 1645 Rizal Septana 78 

10 1649 Sofiana Kurniawati 45 

11 1650 Yulia Arniyanti F 70 

12 1652 Azka Kirana Putri 65 

13 1658 Endang Sulastri 62 

14 1660 Sri Wahyuni 63 

15 1661 Yoko Setiawan  57 

16 1663 Nur Prasatya Adi Kusuma 90 

17 1665 Nur Adi Mahera  43 

    Tabel  1.1 

   Sumber: Buku Daftar Nilai  

Berdasarkan observasi pada bulan Desember 2011, dalam proses 

pembelajaran IPS di kelas V SDN 2 Ngargosari kabupaten Boyolali tahun 

ajaran 2011/2012 terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa terutama dalam pokok bahasan kenampakan alam dan buatan di 

Indonesia dan dari hasil diagnosis, maka ditemukan kelemahan-kelemahan 

yaitu :  

1. Siswa ramai pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga siswa 

tidak fokus pada materi yang disampaikan.  
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2. Siswa kurang tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran, karena dalam 

penyampaian materi guru menggunakan metode ceramah.  

3. Siswa kurang berpartisipasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

4. Rasa percaya diri siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan guru masih kurang. 

5. Rendahnya nilai hasil evaluasi yang diberikan guru. 

Gejala-gejala ini menunjukan bahwa siswa tidak mempunyai motivasi 

yang kuat untuk belajar, dan pengaruhnya secara langsung adalah pada 

menurunnya prestasi belajar mereka. Kesenjangan antara prestasi belajar 

dengan motivasi belajar siswa ini, salah satunya disebabkan karena tidak 

adanya komunikasi efektif selama proses pembelajaran serta tidak terciptanya 

suasana terbuka antara guru dan siswa. Sehingga guru akan mengalami 

kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dalam proses pembelajaran, jelas sekali hal ini akan sangat mempengaruhi 

motivasi belajar siswa, khususnya pelajaran IPS, yang selanjutnya akan 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Permasalahan tersebut erat kaitannya 

dengan kurang ketertarikan siswa dalam berperan aktif dalam pembelajaran. 

Seperti uraian di atas bahwa penggunaan media maupun alat peraga mampu 

menarik minat siswa dalam kegiatan pembelajaran. Namun dalam pemilihan 

media pembelajaran IPS pada pokok bahasan kenampakan alam dan buatan di 

Indonesia harus memperhatikan kriteria-kriteria pemilihan strategi yang tepat. 
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Mengacu pada uraian di atas peneliti ingin memanfaatkan salah satu  dari 

hasil observasi tersebut, direncanakan menggunakan pembelajaran aktif dengan 

penerapan strategi pembelajaran make a match untuk meningkatkan 

pemahaman siswa. Metode pembelajaran ini merupakan suatu model 

pembelajaran active learning dalam  pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, 

khususnya materi pokok kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Maka 

akan diadakan penelitian mengenai upaya meningkatkan pemahaman siswa 

pada mata pelajaran IPS tentang kenampakan alam dan buatan di Indonesia 

dengan strategi make a match kelas V SD Negeri 2 Ngargosari Kecamatan 

Ampel Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2011/2012. 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah 

diatas, permasalahan yang ada sangatlah luas, sehingga tidak mungkin 

dilapangan permasalahan yang ada itu dapat terjangkau dan terselesaikan 

semua, maka ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi pada: 

1. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah penggunaan strategi make a match. 

2. Subyek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Ngargosari 

tahun ajaran 2011/2012. 

3. Materi pokok 
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Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah kenampakan 

alam dan buatan di Indonesia mata pelajaran IPS kelas V SD Negeri 2 

Ngargosari tahun ajaran 2011/2012. 

4. Parameter 

Parameter yang digunakan adalah hasil belajar, yaitu hasil ahir dari 

pembelajaran siswa kelas V SD Negeri 2 Ngargosari tahun ajaran 

2011/2012 menggunakan strategi make a match. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah tersebut di 

atas, maka permasalahan umum yang akan diteliti dapat dirumuskan yaitu 

“apakah dengan strategi make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V di SD Negeri 2 Ngargosari 

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2011/2012 ?” 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

akan diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data 

sampai langkah pemecahan masalahnya. 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPS. 

b. Untuk meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. 

c. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPS tentang 

kenampakan alam dan buatan di Indonesia dengan strategi make a match  

kelas V SD Negeri 2 Ngargosari Kecamatan Ampel kabupaten Boyolali tahun 

ajaran 2011/2012. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru mengenai kurangnya keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran di kelas melalui penggunaan strategi make a 

match. 

b. Sebagai pedoman penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa: 

1) Menarik perhatian siswa. 

2) Memupuk pribadi siswa yang aktif dan kreatif. 

3) Meningkatkan minat dan motivasi belajar. 

4) Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. 
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b. Manfaat bagi Guru: 

1) Untuk pengembangan materi pelajaran. 

2) Mendapatkan pengalaman langsung dengan menerapkan 

pembelajaran make a match. 

3) Untuk meningkatkan keaktifan siswa. 

4) Mendapatkan strategi pembelajaran yang baru. 

5) Membantu guru dalam penelitian model pembelajaran yang sesuai.  

6) Untuk mengadakan feedback materi pelajaran. 

c. Manfaat bagi Sekolah: 

1) Untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

2) Untuk meningkatkan mutu sekolah. 

3) Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran sebagai peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS dan memotivasi guru untuk menerapkan metode 

pembelajaran.  

d. Manfaat bagi Peneliti  

 

Sebagai sarana untuk mempraktikan teori-teori yang diperoleh selama 

dibangku kuliah dengan kenyataan sehari-hari 

 

 

 

 




