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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran PKn sering kurang diminati oleh semua siswadianggap 

terlalu banyak menghafal, banyak membaca.Sehingga banyak siswa yang 

merasa jenuh dengan materi mata pelajaran ini. 

Kondisi tersebut sering diperparah oleh keadaan bahwa siswa merasa 

kurang tertarik, menganggap pelajaran tidak penting, dan menganggap 

pelajaran yang menjenuhkan.Keberadaan mata pelajaran PKn sering dianggap 

kurang bermanfaat bagi siswa.Sejak mata pelajaran PKn tidak termasuk mata 

pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Nasional, maka semakin dianggap 

tidak berarti bagi siswa. 

Metode mengajar menjadi salah satu bagian yang memperburuk 

pandangan tentang mata pelajaran PKn. Terlebih lagi jika mata pelajaran ini 

disampaikan dengan cara-cara yang kurang menarik.Penggunaan metode 

mengajar yang monoton, kurang kreatif akan semakin memperparah keadaan. 

Kejenuhan siswa akan lebih cepat muncul dalam kondisi seperti ini.  

Kondisi seperti di atas merupakan bukti bahwa motivasi belajar siswa 

yang rendah dalam kegiatan pembelajaran, terutama pelajaran PKn. Dengan 

motivasi yang rendah, sangat sulit bagi guru maupun siswa untuk dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  
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Hamalik (1992:173) menyebutkan tentang motivasi bahwa  “Suatu 

masalah di dalam kelas, motivasi adalah proses membangkitkan, 

mempertahankan, dan mengontrol minat-minat”.  Minat belajar anak harus 

dapat ditumbuhkan dalam setiap proses belajar mengajar. Minat belajar yang 

tinggi akan sangat berpengaruh terhadap peran serta atau aktifitas anak dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Proses membangkitkan minat belajar, 

mempertahankan minat belajar dan mengontrol minat belajar menjadi bagian 

yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Jadi tanpa motivasi 

belajar yang memadai, sangat sulit bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Motivasi belajar siswa  dapat berasal dari dalam dirinya maupun dari 

luar dirinya. Kecerdasan, cita-cita atau harapan, kesenangan merupakan 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat menumbuhkan minat 

belajar yang tinggi.Kondisi lingkungan, metode mengajar, waktu belajar 

merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat 

mempengaruhi minat belajar.Jika faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut 

dalam kondisi baik, maka minat belajar siswa juga semakin tinggi.Namun 

jika faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut kondisinya kurang kondusif, 

maka motivasi belajar siswa juga akan rendah.  

Keadaan seperti itu juga terjadi pada siswa kelas IV SDN III 

Sambirejo.Motivasi belajar siswa sangat rendah.Kondisi ini disebabkan oleh 

beberapa hal, antara lain: (1) mata pelajaran PKn diberikan pada jam 

pelajaran terakhir; (2) siswa merasa kurang tertarik pada pelajaran PKn; (3) 

siswa sulit untuk menguasai materi pelajaran; (4) kondisi input siswa relatif 
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rendah; (5)  penggunaan metode yang kurang tepat.  

Kondisi yang terjadi di SDN 3 Sambirejo merupakan tantangan bagi 

guru.Bagimana agar siswa dapat memiliki motivasi yang lebih besar terhadap 

mata pelajaran PKn. Salah satu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

adalah dengan menggunakan metode pembelajaran koorperatif tipe make a 

matchmerupakan pembelajaran yang menggunakanmodel  make a match atau 

mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan 

kepada siswa. Penerapan metode ini dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh 

mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas 

waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin.Teknik 

metode pembelajaran make a match atau mencari pasangan dikembangkan 

oleh Lorna Curran (1994).  Dengan penggunaan model „pembelajaran 

koorperatiftipemake a match’ yang dirancang secara matang  diharapkan 

dapat mendorong motivasi siswa lebih baik dalam pelaksanaan 

pembelalajaran berlangsung dalam kelas. Peningkatan motivasi belajar siswa 

juga diharapkan membawa dampak positif yaitu peningkatan prestasi belajar 

pelajaran PKn. 

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, maka untuk mengkaji 

lebih mendalam tentang peningkatan motivasi belajar siswa, peneliti ingin 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “upaya meningkatkan 

motivasi belajar PKn melalui penerapan modelpembelajaran koorperatif tipe 

make a matchpada siswa kelas IV SDN 3 Sambirejo Kecamatan Wirosari 

Kabupaten Grobogan”.  
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini difokuskan 

pada:  

1. Meningkatkan motivasi belajar.  

2. Penerapan strategi make a match.  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah diduga dengan penerapan pembelajarankoorperatif 

modelmake a matchdapat meningkatkan motivasi belajar PKn siswa kelas IV 

SD N 3 Sambirejo semester II tahun ajaran 2013 / 2014 ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan khusus 

a. Untuk meningkatkan motivasi belajar pkn melalui pembelajaran 

koorperatif tipe make a matchpada anak SDN 3 Sambirejo  kelas IV.  

2. Tujuan umum 

a. Untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran Pkn.  

b. Mendeskripsikan pengaruh pembelajarankoorperatif modelmake a 

matchuntukmeningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

PKn.  
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E. Manfaat Penelitian 

1. Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran guna peningkatan kualitas pembelajaran PKn.  

2. Guru 

Memberi alternatif pilihan bagi guru dalam memilih model pembelajaran 

yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih 

menarik minat siswa. 

3. Siswa  

a. Dengan pembelajaran koorperatif tipe make a match diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar di kelas.  

b. Dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar sehingga secara tidak 

langsung meningkatkan hasil belajar pkn.  
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