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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan nasional menurut UU No.20 Tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa : Pendidikan

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak

dapat di pisahkan dari kehidupan seseorang baik dalam

keluarga,masyarakat dan bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh

tingkat keberhasilan pendidikan. Negara Indonesia sebagai Negara

berkembang dalam pembangunan membutuhkan sumber daya manusia

yang dapat diandalkan,Pembangunan manusia Indonesia pada dasarnya

merupakan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Pembangunan ini meliputi

pembangunan materiil dan spiritual. Kualitas pendidikan sangat

dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Menentukan metode atau kegiatan

belajar merupakan salah satu langkah penting yang dapat menunjang

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.Maka dari itu dalam

pembelajaran hendaknya guru menerapkan variasi metode pembelajaran

dan guru menekankan agar peserta didik aktif dalam kegiatan kegiatan

belajar, sehingga guru berperan sebagai fasilitator dan motivator.Metode

pembelajaran yang digunakan oleh guru sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan pembelajaran, yaitu meningkatnya hasil belajar siswa.

Ketidaktepatan dalam memilih metode pembelajaran akan berdampak

terhadap kurangnya pemahaman siswa terhadap materi, sehingga akan

mempengaruhi hasil belajar siswa. Dalam penyampaian materi, guru

harus pandai memilih metode yang sesuai dengan materi dan kondisi
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siswa agar siswa lebih termotivasi dan tertarik dalam mengikuti

pelajaran.

Kondisi pembelajaran di SDN 02 Karangbangun Matesih

Karanganyar khususnya pada siswa kelas V,guru masih menggunakan

metode pembelajaran konvensional ( metode ceramah ), dan jarang

menggunakan media sehingga siswa dalam mengikuti kegiatan belajar

merasa jenuh dan minat belajarnya rendah. Kegiatan didalam kelas juga

monoton, pembelajaran kebanyakan masih didalam kelas.Interaksi aktif

antara siswa dengan guru atau siswa jarang terjadi. Siswa kurang

terampil menjawab pertanyaan atau bertanya tentang konsep yang

diajarkan.  Berdasarkan hasil observasi  menunjukkan bahwa hasil

ulangan harian pelajaran IPA di kelas V rata-rata jauh dibawah KKM

dari 27 siswa kelas V hanya 12 siswa (44%) yang mempunyai nilai diatas

70 atau sudah tuntas, sedangkan 15 siswa (56%) mempunyai nilai di

bawah 70 atau belum tuntas. Selain itu ditunjukkan juga dengan nilai

UTS dari 27 siswa 5 siswa(18,5%)  memperoleh nilai 70 atau sudah

tuntas, 5 (18,5%) siswa memperoleh nilai 80 atau sudah tuntas, 1 siswa

(4%) memperoleh nilai 90 atau sudah tuntas, sedangkan 16 siswa(59%)

masih memperoleh nilai 60 kebawah atau belum tuntas.

Dari kenyataan tersebut peneliti melakukan refleksi terhadap proses

pembelajaran yang telah berlangsung untuk mengetahui penyebab

rendahnya hasil belajar yang di capai siswa. Untuk itu peneliti bermaksud

mengadakan perbaikan pembelajaran yang peneliti susun dengan

prosedur PTK  (Penelitian Tindakan Kelas ) dalam dua siklus, dengan

bantuan teman sejawat dan konsultasi dengan kepala sekolah.

B.  Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi maupun analisis tersebut maka

yang menjadi focus perbaikan pembelajaran IPA adalah : “Apakah

pembelajaran strategi pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan

hasil belajar IPA pokok bahasan Penyesuaian Diri Makhluk Hidup
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Terhadap Lingkungannya pada siswa kelas V SDN 02 Karangbangun

Kecamatan Matesih Tahun Ajaran 2012 / 2013 ?

C.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka secara

operasional dapat di rumuskan tujuan penelitian adalah penerapan

strategi pembelajaran Make a Match untuk meningkatkan motivasi,

kreativitas siswa dalam pembelajaran IPA pokok bahasan Penyesuaian

Diri Makhluk Hidup Terhadap Lingkungannya khususnya kelas V SDN

02 Karangbangun Kecamatan Matesih Tahun Ajaran 2012 / 2013.

D.  Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah atau

perbendaharaan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan khususnya

berkaitan penerapan model pembelajaran yang menyenangkan dan

menimbulkan kreativitas  siswa

b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti lebih

lanjut untuk penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

1) Meningkatkan proses atau hasil belajar siswa

2) Dapat meningkatkan penguasaan siswa terhadap  materi

pelajaran yang di nyatakan dengan nilai yang di perolehnya

3) Membuat pengalaman belajar siswa yang menyenangkan

4) Meningkatkan keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan

b. Bagi Guru

1) Membantu guru memperbaiki pembelajaran

2) Membantu guru berkembang secara professional

3) Meningkatkan rasa percaya diri guru

4) Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan

dan keterampilan
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c. Bagi Sekolah

1) Meningkatkan mutu pendidikan

2) Memberi kesempatan sekolah untuk mengembangkan

pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip-prinsip

pendidikan

3) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah

4) Dengan PTK dapat menanggulangi berbagai masalah belajar

5) Sekolah yang telah melaksanakan PTK dapat menanggulangi

berbagai  kesulitan mengajar

6) Menumbuhkan iklim kerjasama yang konduktif untuk memajukan

sekolah

d. Bagi Pengambil Referensi dalam Pendidikan

1) Di jadikan bahan referensi untuk mengambil kebijakan

2) Manfaat yang positif bagi dunia pendidikan khususnya

peningkatan mutu pendidikan


