
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan nasional negara Indonesia yang dirumuskan dalam 

pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya adalah dengan pendidikan. 

Pendidikan adalah aktifitas pembelajaran yang ditandai dalam bentuk interaksi 

edukatif dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan, masih 

juga pendidikan dipersyaratkan untuk penunaian yang mengarah pada upaya 

memberi arah dan watak pada peserta didik. 

Dalam proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di kelas 

hendaknya mampu menarik perhatian siswa terhadap materi yang sedang 

dipelajari. Guru sebagai pendidik mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan memberikan fasilitas belajar yang optimal. Namun demikian 

dalam proses pendidikan tidak semua tanggung jawab dibebankan kepada 

pendidik, untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif 

diperlukan suatu peran yang mendukung dari peserta didik juga. 

Motivasi sangat besar peranannya dalam proses belajar mengajar untuk 

meningkatkan hasil belajar. Dengan adanya motivasi dapat menumbuhkan 

minat untuk belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Siswa yang 

memiliki motivasi yang kuat akan mempunyai keinginan untuk melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Siswa yang memiliki tingkat intelegensi yang cukup 

 



tinggi bisa gagal karena kurangnya motivasi, sebab hasil belajar akan optimal 

bila terdapat motivasi yang tepat. Bila siswa mengalami kegagalan dalam 

belajar bukan semata-mata karena kesalahan siswa, tetapi mungkin juga karena 

guru tidak berhasil dalam membangkitkan motivasi belajar. 

Pembelajaran IPA merupakan wahana untuk mengembangkan anak 

untuk berpikir rasional dan ilmiah. Maka pelajaran IPA diupayakan mencapai 

hasil yang maksimal. Peningkatan prestasi belajar siswa merupakan tujuan 

yang diikuti upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Pelajaran IPA 

merupakan salah satu mata pelajaran yang mencakup materi yang cukup luas. 

Dalam pelaksanaannya guru dituntut menyelesaikan target ketuntasan belajar 

siswa, sehingga perlu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi, metode, media dan alat peraga serta sumber belajar 

yang memadai. Namun tidak sedikit guru dalam proses pembelajarannya tidak 

menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang tepat, belum 

menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi, serta tidak menggunakan 

sumber belajar yang memadai. 

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007), dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan pelaksanaan standarisi mata 

pelajaran IPA. Guru dalam menerapkan pembelajaran lebih menekankan pada 

metode yang mengaktifkan guru, pembelajaran yang dilakukan guru kurang 

kreatif, lebih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang 

mengoptimalkan media pembelajaran. Sehingga siswa kurang kreatif dalam 

pembelajaran. 



Permasalahan tersebut juga terjadi pada pembelajaran IPA Kelas VB di 

SD Negeri Wedarijaksa 02 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran masih sering 

dijumpai kendala sehingga siswa kurang memahami materi yang dipelajari. 

Kendala dalam proses pembelajaran tersebut juga dihadapi oleh para guru 

ketika melaksanakan pembelajaran IPA. 

Dari observasi awal pada tanggal 1-30 Maret 2014, siswa kelas VB SD 

Negeri Wedarijaksa 02, diperoleh hasil bahwa motivasi belajar dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA siswa masih sangat memprihatinkan. Hampir 

65% peserta didik berbicara dengan teman sebangkunya dan pembicaraan 

mereka bukan membahas tentang pelajaran yang sedang diikuti, dan partisipasi 

siswa untuk mengikuti pembelajaran masih kurang, hal ini terlihat pada saat 

siswa diminta maju untuk mengerjakan tugas yang diberikan masih kesulitan 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan tersebut. Tidak ada keberanian 

siswa dalam mengajukan pertanyaan, siswa cenderung takut dan malas 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Pekerjaan rumah yang 

diberikan pun selalu tidak dikerjakan. Hal itu disebabkan karena guru mengajar 

secara menoton, kurang menarik, hanya menggunakan ceramah, dan alat 

peraga masih  sangat kurang dan belum tersedia sehingga kreatifitas dan 

keaktifan siswa terganggu. Penjelasan materi pelajaran lebih berpusat pada 

guru sehingga tidak tercipta keaktifan dari siswa. Hasil belajar IPA yang sangat 

rendah merupakan suatu permasalahan yang harus segera diatasi.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai ulangan harian siswa kelas VB 

SD Negeri Wedarijaksa 02 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati pada mata 



pelajaran IPA belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan yaitu 70. Hasil ulangan harian siswa kelas VB diperoleh nilai 

terendah 33 nilai tertinggi 80. Dari 26 siswa yang mencapai KKM hanya 8 

siswa. 

Rendahnya motivasi belajar dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

IPA merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor 

internal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, dimana guru kurang dapat 

memotivasi siswa untuk menumbuhkan motivasi belajar pada mata pelajaran 

IPA. 

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi adalah dengan 

mengembangkan metode pembelajaran yang dapat menciptakan suasana 

belajar yang aktif, menyenangkan, membantu siswa memahami materi 

pelajaran yang sulit, dan membantu guru mengajarkan materi yang kompleks, 

adalah metode pembelajaran  make  a match. Penerapan  metode  pembelajaran 

ini dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang 

merupakan jawaban/soal sebelum batas waktu yang ditentukan. Siswa yang 

dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin.  

Metode pembelajaran make a match digunakan untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi karena metode pembelajaran ini dapat memupuk kerja 

sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kartu yang ada 

di tangan mereka, proses pembelajaran lebih menarik dimana tampak sebagian 

besar siswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran, keaktifan siswa 



tampak sekali pada saat siswa mencari pasangan kartunya masing-masing, dan 

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa.   

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Motivasi 

Belajar IPA Melalui Metode Make A Match Pada Siswa kelas VB SDN 

Wedarijaksa 02 tahun pelajaran 2013/2014”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan teori, maka dalam 

penelitian ini penelitian menitikberatkan pada: 

1. Pembelajaran IPA di kelas VB SD Negeri Wedarijaksa 02 tahun pelajaran 

2013/2014. 

2. Metode yang digunakan adalah metode make a match. 

3. Aspek yang ditingkatkan adalah motivasi belajar IPA. 

 

C. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah melalui metode make  a 

match dapat meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas VB SDN  

Wedarijaksa 02 tahun pelajaran 2013/2014?” 

 

 

 



D. Tujuan Masalah 

 “Untuk meningkatkan motivasi belajar IPA melalui metode make a match 

pada siswa kelas VB SDN Wedarijaksa 02 tahun pelajaran 2013/2014”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Berguna untuk memperoleh pengetahuan baru tentang metode pembelajaran 

make a match. 

2. Bagi Siswa 

Diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA serta 

memperoleh pengalaman dalam belajar. 

3. Bagi Guru. 

a) Diharapkan dapat mengetahui metode pembelajaran yang sesuai pokok 

bahasan yang disampaikan 

b) Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan metode yang akan 

digunakan dalam pembelajaran IPA di SDN Wedarijaksa 02. 

c) Untuk meningkatkan kualitas profesional kerja dalam mengajar. 

4. Manfaat bagi sekolah 

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran IPA. 

 


