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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Di dalam kehidupan sehari-hari orang selalu menghadapi masalah. 

Permasalahan  yang dihadapi seseorang beraneka ragam, ada permasalahan 

yang sederhana ada pula permasalahan yang kompleks. Setiap masalah 

menuntut untuk dapat dipecahkan. Untuk dapat memecahkan permasalahan 

dengan baik maka perlu penelitian suatu masalah terlebih dahulu. Untuk 

dapat mencari faktor apa yang menyebabkannya permasalahan tersebut. 

Terhadap permasalahan yang sederhana sehingga kadang tidak memerlukan 

penelitian. Namun permasalahan yang kompleks di perlukan suatu penelitian 

walaupun penelitian sendiri tidak memberikan pemecahan masalah secara 

langsung. (Azwar, SY. 1997 : 1) sebab penelitian kadang kala merupakan 

penjelasan atau jawaban permasalahan serta memberikan alternatif yang 

dapat digunakan untuk pemecahan masalah. 

Pendidikan merupakan interaksi antara peserta didik dengan pendidik. 

Interaksi ini dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

Interaksi pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan didalam 

keluarga terutama ibu. Ibu merupakan pendidik yang pertama kali semenjak 

anak itu dilahirkan. Karena seorang anak itu di ibaratkan anak itu lahir jika 

orang tuanya menghendaki anak tersebut menjadi majusi, nasrani atau anak 

yang beriman, sholih itu tinggal pendidikan dari orang tua. 
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Pendidik tidak pernah sirna ntuk berharap dan selalu menuntut bagaimana 

bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat di kuasai oleh anak didik secara 

tuntas, ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru. 

Kesulitan itu dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan 

segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar 

belakang yang berlainan. Dalam interaksi pasti ada tujuan yang hendak 

dicapai. Berkembangnya potensi peserta didik baik yang bersifat kognitif, 

afektif maupun psikomotor. 

Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang 

berlangsung didalam keluarga, karena di dalam keluarga anak mendapatkan 

ilmu-ilmu pengetahuan dasar, sikap, perilaku maupun nilai-nilai dari orang 

tuanya, melalui proses bimbingan, asuhan, latihan maupun pendidikan. 

Keluarga sering disebut sebagai prototipe masyarakat ( Sukma dinata, SY.N. 

2008 : 27) sehingga aspek-aspek kehidupan di masyarakat sudah diperoleh 

dari keluarga. Karena orang tua sejak anak itu masih dalam kandungan sudah 

di tanamkan aspek-aspek baik aspek ekonomi, aspek politik, agama, sosial, 

kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jika di dalam sekolah maka 

proses interaksi pendidikan berlangsung secara formal, terencana, sengaja dan 

sistematik. 

Permasalahan yang muncul dalam praktek kependidikan di sekolah 

menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran, baik 

aspek peserta didik, komponen, kurikulum, implementasi kurikulum, teori 

belajar, teori evaluasi, manajemen persekolahan. Kepemimpinan kepala 



3 
 

sekolah atau guru, bimbingan konseling, layanan konseling, strategi 

pembelajaran, sikap guru dan lain-lain. Kesemuanya itu tergantung dari 

kreativitas serta kejelian peneliti untuk mengangkat setiap permasalahan 

menjadi proyek penelitian yang bermanfaat untuk pemecahan suatu masalah 

atau pengembangan ilmu pengetahuan. 

Seorang pendidik harus kreatif bagaimana agar dalam menyampaikan 

materi pada peserta didik mudah dipahami, mudah di ingat dan peserta didik 

tidak jemu dengan cara-cara pendidik untuk menyampaikan materi. Seperti 

halnya pendidik harus mengetahui dan kreatif untuk menyampaikan materi 

dengan metode apa, alat peraga yang di pergunakan apa? agar peserta didik 

tidak jemu. 

Pendidik dalam menyampaikan materi menggunakan media, metode 

strategi,  sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan dalam pendidikan. 

Karena peserta didik di Sekolah Dasar pada umumnya masih senang bermain 

maka sebagai pendidik terutama di kelas bawah misalnya PAUD, TK, SD 

maka pendidik harus kreatif untuk membuat alat peraga agar peserta didik 

tidak jemu. Dalam ilmu pendidikan sekarang ini sudah banyak media atau 

alat atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk membantu 

keberhasilan dalam pendidikan. Di sekolah-sekolah favorit di sekolah dasar 

sudah menggunakan laptop slaid. 

Selain media pendidik juga memerlukan metode pembelajaran. Metode 

adalah cara untuk melakukan sesuatu secara tepat. Sedangkan metode 
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pembelajaran adalah cara untuk mencapai tujuan mengajar metode 

pembelajaran ini bermacam-macam. 

Beberapa contoh metode mengajar antara lain : 

1. Metode proyek 

2. Metode eksperimen 

3. Metode tgas dan resitasi 

4. Metode diskusi 

5. Metode sosiodarma 

6. Metode demonstrasi 

7. Metode problem solving 

8. Metode karya wisata 

9. Metode tanya jawab 

10. Metode latihan 

11. Metode ceramah  

 

Fenomena rendahnya motivasi belajar pada siswa kelas II SD Negeri I 

Tulas maka peneliti berusaha untuk membuat strategi make a match agar 

peserta didik dapat membangkitkan semangat belajar siswa . Pada dasarnya 

siswa kelas II masih senang untuk bermain maka peneliti berusaha agar dapat 

menyampaikan materi pada siswa dan siswa dapat termotivasi dalam 

penerimaan pelajaran. Maka peneliti memilih strategi make a match ini agar 

siswa termotivasi dalam pembelajaran. 

Dari 30 siswa kelas II dapat di lihat kreativitas siswa. Menurut  peneliti 

masih rendah motivasi siswa dalam menerima pelajaran di kelas. Disamping 

itu minat belajar siswa juga rendah dan perhatian orang tua juga kurang 

karena di SDN I Tulas mayoritas pendidikan orang tua rendah. Jadi orang tua 

cuma berfikir saat ini tidak berfikir jauh kedepan. Pembelajaran IPA pada bab 

ini mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar 

rumah dan di sekitar sekolahan.  
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Pendidik, kita harus dapat menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan sarana yang 

paling penting untuk membantu pendidik mengorganisasi suatu kelas. Sarana 

tersebut bekerja dengan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan manusia, 

kesenangan membuat manusia melakukan sesuatu  tanpa beban artinya 

peserta didik akan menikmati proses pembelajaran apabila kegiatan tersebut 

telah menimbulkan kesenangan baginya. Selain mempercepat proses 

penyerapan materi, pembelajaran yang menyenangkan terbukti berdampak 

positif dalam pembentukan karakter. Peserta didik yang tumbuh dalam 

lingkungan belajar yang menyenangkan cenderung memiliki kemauan dan 

semangat untuk menjadi pembelajar yang aktif. 

Proses pembelajaran yang tidak menyenangkan akan membuat peserta 

didik merasa terpaksa ketika mengikuti proses pembelajaran perasaan tanpa 

terpaksa ini akan menimbulkan stres. Bahkan, beberapa psikolog menyatakan 

bahwa stres akibat pemaksaan belajar dapat memunculkan keinginan 

melakukan tindakan negatif, seperti tawuran, berkelahi dan kenakalan 

lainnya. 

Pada peserta didik usia sekolah dasar kesenangan mereka pada 

umumnya berkaitan dengan permainan. Selain itu, cerita dan pengamatan 

secara langsung menjadi jurus jitu untuk membuat peserta didik usia sekolah 

dasar menikmati proses pembelajaran. Oleh karena itu diupayakan sesering 

mungkin menyelenggarakan permainan yang seru dan mendidik sesuai materi 

pembelajaran. Selain permainan pendidik juga dapat menarasikan sebuah 
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cerita dengan intonasi yang tepat. Kadang-kadang peserta didik di ajak belajar 

di luar kelas. Misalnya belajar di lingkungan sawah untuk melihat secara 

langsung proses penanaman padi, jagung, kedelai dan lain-lain. 

Peserta didik diarahkan untuk memasuki dunia pembelajaran yang 

menyenangkan, secara tidak langsung pendidik telah menumbuhkan 

kecintaan mereka terhadap kegiatan belajar. Pada waktu pembelajaran 

mengenai mengenal hewan di sekitar lingkungan kita baik di lingkungan 

sekolah maupun di lingkungan rumah. Maka para peserta didik di ajak ke 

lingkungan pemukiman warga yang mempunyai hewan ternak misalnya sapi, 

ayam, kambing dan lain sebagainya, maka peserta didik akan melihat secara 

langsung apakah makanan hewan-hewan tersebut. Dan dapat melihat secara 

langsung bagian-bagian tubuh hewan beserta alat geraknya. Para peserta didik 

di ajak belajar di luar kelas maka secara tidak langsung pendidik dapat 

menetralkan peserta didik agar perhatiannya pada pembelajaran tidak 

terganggu dengan permasalahan yang ada di luar kelas. Dengan demikian 

maka para peserta didik akan merasa senang dengan strategi yang berbeda. 

Pendidik mempunyai cara agar pembelajaran menjadi netral, netral  

adalah membiasakan memulai kelas pendidik mempunyai cara agar 

pembelajaran menjadi netral adalah dengan sesuatu yang mampu menarik 

perhatian peserta didik. Misalnya dengan menceritakan sesuatu yang 

berhubungan dengan materi yang akan di sampaikan. Agar peserta didik 

terkagum-kagum atau dengan mengadakan kuis berhadiah jika ada yang dapat 

menjawab pertanyaan maka peserta didik akan mendapatkan hadiah uang 
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dengan cara tersebut maka para peserta didik akan terpancing untuk 

mengkonsentrasikan dan pendidik akan mudah untuk memberikan materi dan 

mengoptimalkan keadaan tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang kami uraikan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Apakah penggunaan strategi make a match dalam pembelajaran IPA kelas II 

SD Negeri I Tulas dapat meningkatkan motivasi belajar siswa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum : 

Tujuan pelaksanaan tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran pada materi 

mengenal bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. 

2. Tujuan khusus : 

Tujuan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

mendeskripsikan : 

1. Penggunaan strategi make a match dapat meningkatkan motivasi 

siswa untuk berkonsetrasi dalam pelajaran IPA kelas 2 SDN I Tulas. 

2. Penggunaan strategi make a match dapat menumbuhkan kreativitas 

siswa dan peningkatan motivasi belajarnya pada siswa kelas 2 SDN I 

Tulas. 
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3. Penggunaan strategi make a match  akan membuat siswa bersemangat 

karena yang dapat menemukan pasangan atau jawaban yang kurang 

dari waktu yang ditentukan maka mendapat hadiah dari guru yang 

berupa uang Rp 1.000,- untuk setiap pasangan. 

Ketercapaian tujuan tersebut dapat diukur dengan membandingkan 

hasil tindakan tiap siklus dengan indikator keberhasilan tindakan yang 

termuat dalam tabel di bawah ini. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi siswa 

1. Memberikan kemudahan dalam menerima mata pelajaran 

2. Memberi warna lain dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas 

3. Siswa dapat merasa senang dalam menerima pelajaran 

4. Siswa tidak merasa jenuh dengan metode-metode pembelajaran 

5. Siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

 

b. Bagi guru 

1. Dapat meningkatkan kinerja guru dalam mengajar dan mengelola 

kelas khususnya dalam mengatasi kesulitan guru dalam 

membelajarkan tentang mengenal hewan dan tumbuhan. 
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2. Menjadi acuan bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran 

mengenai pengenalan hewan dan tumbuhan baik dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

 

c. Bagi Sekolah 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam upaya pengadaan 

inovasi pembelajaran bagi para guru. 

2. Memotivasi para guru untuk selalu melakukan inovasi dengan 

strategi, metode media dalam pembelajaran. 

 

Pendidik juga memerlukan metode pembelajaran.Metode adalah cara untuk 

melakukan sesuatu secara tepat.sedangkan metode pembelajaran adalah cara 

untuk mencapai tujuan mengajar.Metode mempunyai andil yang cukup besar 

dalam kegiatan belajar mengajar.Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki 

anak didik,akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu metode 

yang sesuai dengan tujuan.itu berarti tujuan pembelajaran akan dapat dicapai 

dengan penggunaan metode yang tepat,sesuai dengan standar 

keberhasilanyang terparti di dalam suatu tujuan. Dalam mengajar jarang 

ditemukan guru menggunakan satu metode, tetapi kombinasi dari dua atau 

beberapa macam metode.Penggunaan metode gabungan di maksudkan untuk 

menggairahkan belajar anak didik.Dengan bergairahnya belajar,anak didik 

tidak sukar untuk mencapai tujuan pengajaran,tetapi anak didiklah dengan 

sadar untuk mencapai tujuan. 
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Dengan tercapainya tujuan pembelajaran,maka dapat dikatakan bahwa guru 

telah berhasil dalam mengajar.Keberhasilan kegiatan belajar mengajar tentu 

saja di ketahui setelah diadakan evaluasi dengan seperangkat item soal yang 

sesuai dengan rumusan beberapa tujuan pembelajaran guru tidak terlepas dari 

strategi pembelajaran.Selain metode,media tidak ketinggalan yaitu strategi 

Strategi adalah pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan 

kegiatan belajar yang menyenangkan.sehingga para peserta didik termotivasi 

untuk kegiatan belajar mengajar.   




