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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan sesuatu yang dilakukan secara 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. 

Masa yang akan datang siswa akan menghadapi tantangan berat karena 

kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap 

saat.Pendidikan mempunyai peranan sangat besar dalam membentuk 

krakter, perkembangan mental dan ilmu seorang anak, yang nantinya akan 

tumbuh seorang manusia dewasa yang akan berinteraksi den melakuka 

banyak hal terhadap lingkungannya, baik secara individu maupun sebagai 

makhluk sosial. Pendidikan memegang peran sangat penting untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang bermutu. Menurut 

Mulyasana (2012:120) pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan 

yang baik dengan materi dan sitem tata kelola yang baik dan disampaikan 

oleh guru yang baik dengan komponen pendidikan yang bermutu.  

Jabaran Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dituangkan 

dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan berfungsi 

membantu peserta didik untuk mengembangkan segala  potensi yang 

dimilikinya. Pendidikan juga berfungsi dalam membimbing, mengarahkan 

dan menuntun siswa kepada suatu yang berfikir logis, ilmiah dan 

bertanggung jawab, sehingga dapat diperoleh generasi yang handal dan 
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kompeten dalam bidang yang ditekuni. Melalui lembaga pendidikan, 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah 

satu wadah yang dipandang untuk meningkatkan kualitas sember daya 

manusia adalah pendidikan, baik pendidikan jalur sekolah maupun 

pendidikan luar sekolah.Namun dalam kenyataannya, pendidikan sekarang 

masih terdapat banyak permasalahan dalam proses pembelajaran. 

Pada hakekatnya pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan 

sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan 

(Trianto, 2010:17). Sependapat dengan di atas, Rusman (2010:134) 

mengatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara 

guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap 

muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai 

media pembelajaran. Salah satu permasalahannya adalah siswa masih 

kurang mampu dalam hal kemampuan memahami materi dari suatu proses 

pembelajaran. Upaya untuk mengatasi hal tersebut salah satunya ialah 

melalui pendidikan, karena dengan pendidikan diharapkan mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa (Trianto, 2009:1). 

Berdasarkan definisi tersebut, siswa merupakan pihak yang nantinya 

dituntut dapat memahami materi yang telah diajarkan oleh guru.  

Salah satu proses pembelajaran yang digunakan guru dalam rangka 

meningkatkan kualitas kemampuan peserta didik adalah kemampuan 

memahami materi. Husniyah (2013:12) mengemukakan bahwa siswa telah 

memahami suatu materi jika siswa dapat menjelaskan suatu informasi 

dengan kata-kata sendiri. Menurut Sudijono kemampuan memahami 

materi adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan materi dimana 

siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah materi yang 

dipelajari, tetapi mampu mengungkapakan kembali dalam bentuk lain 

yang mudah dimengerti. Penggunaan kemampuan pemahaman yang sesuai 

dengan permasalahan dapat menjadikan ide-ide lebih konkrit dan 

membantu siswa dalam memahami materi. 
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Mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran yang mampu 

mengajak para siswa untuk berekonomi dengan cara mengenal berbagai 

kenyataan dan peristiwa ekonomi. Menurut Standar Nasional Pendidikan 

tahun 2006 (BSNP:205) bahwa mata pelajaran ekonomi merupakan ilmu 

tentang tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang bervariasi, dan berkembang dengan sumber daya yang ada 

melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Mata 

pelajaran ekonomi menjadi mata pelajaran menuntut siswa untuk 

membaca, memahami dan kemudian mengingat setiap materi yang telah 

disampaikan oleh guru. Dalam mengikuti pelajaran tersebut yang diingat 

siswa berasal dari yang dibaca, dari yang didengar, dari yang dilihat dan 

didengar, dari yang dikatakan, dan sebagian besar dari dari yang dilakukan 

dan dikatakan. Hal ini menunjukkan bahwa jika mengajar banyak ceramah 

maka materi pelajaran yang diingat oleh siswa lebih rendah dari yang 

diharapkan. Pembelajaran ekonomi sangat penting dalam mengajarkan 

kemampuan memahami materi IPS karena dengan menumbuhkan 

kemampuan memahami materi, siswa diharapkan mampu memahami 

materi IPS. Menanggapi hal tersebut, diperlukan strategi pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi IPS. 

Jika dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan strategi yang 

dinilai masih konvensional dalam menyampaikan materi, tentunya akan 

membuat siswa cenderung lekat dengan hafalan terhadap materi, sehingga 

tidak dipungkiri bahwa ketika siswa hidup ditengah masyarakat siswa akan 

bingung dalam menerapkan ilmu yang siswa dapat di sekolah, karena di 

sekolah siswa tidak diajarkan dalam bagaimana menerapkan ilmu 

pengetahuan yang siswa dapat, akan tetapi hanya penguasaan materi yang 

bersifat hafalan.  

Dalam proses pembelajaran, seringkali dijumpai adanya 

kecenderungan siswa yang tidak mau bertanya pada guru meskipun 

sebenarnya belum mengerti materi yang disampaikan oleh guru. Oleh 

karena itu perlu suasana perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa 
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sehingga siswa dapat kesempatan untuk berinteraksi satu dengan yang 

lainnya. Pengajar perlu menciptakan suasana belajar yang memungkinkan 

siswa bekerja sama. Menurut Nurhadi, dkk (2004:3) bahwa sebagian besar 

dari siswa tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari 

dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau 

dimanfaatkan. Siswa memiliki kesulitan untuk memahami konsep 

akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan, yaitu menggunakan 

sesuatu yang abstrak dan ceramah. Mereka sangat butuh untuk memahami 

konsep-konsep yang berhubungan dengan tempat kerja dan masyarakat 

pada umumnya dimana mereka akan hidup dan bekerja. Ada beberapa 

siswa SMK yang mengalami kesulitan belajar dalam mencerna konsep 

pembelajaran ekonomi, apalagi menerapkannya terutama dalam hal 

kemampuan memahami materi IPS yang merupakan bagian penting dalam 

proses pembelajaraan maupun penyelesaian. Siswa dimungkinkan 

memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta ketrampilan 

yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemahaman materi IPS. 

Melihat permasalahan masih rendahnya kemampuan siswa dalam 

memahami materi IPS, maka perlu diterapkan suatu strategi pembelajaran 

yang diharapkan mampu mengajak siswa untuk berfikir memahami materi 

IPS yang telah diajarkan oleh guru. Untuk itu diperlukan strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa khususnya 

dalam hal kemampuan memahami materi IPS.  

Berdasarkan hasil wawancara guru dalam menyampaikan materi 

masih menggunakan ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah 

merupakan metode yang tidak terlepas dari suatu pembelajaran, karena 

melalui ceramah guru mengarahkan langkah-langkah dalam pembelajaran 

dalam suatu pembelajaran kepada siswa. Namun dalam menyampaikan 

materi guru guru mencoba lebih variatif. Model diskusi kelas merupakan 

salah satu model yang sudah pernah digunakan dalam penyampaian 

materi, tetapi masih ada kendala dalam melakukan diskusi. Ketika diskusi 

Siswa cenderung bermain sendiri dan suasana kelas menjadi kurang 
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kondusif, sehingga proses pembelajaran kurang efektif. Berbagai masalah 

dalam kegiatana belajar mengajar dikelas tentu akan berpengaruh pada 

kemampuan memahami materi IPS. Begitu pula dengan permasalahan di 

atas, sebagaimana dikemukakan oleh Sumarsono (2007:8) bahwa belajar 

merupakan proses perubahan sikap, ketrampilan, dan dan pengetahuan 

yang berlangsung terus menerus dalam periode yang panjang. Penggunaan 

strategi yang tepat dalam pelaksanaannya dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan memahami materi. 

Peneliti memilih strategi make a match untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami materi IPS. Menurut Fachrudin 

(2009:168) tujuan dari pembelajaran menggunakan strategi make a match 

adalah untuk melatih peserta didik agar lebih cermat dan lebih kuat 

pemahamannya dalam memahami materi. Dalam strategi make a match 

siswa diharapkan menjadi lebih aktif mengikuti proses pembelajaran. 

Sehingga akan lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan 

dan kemampuan siswa dalam memahami materi IPS akan lebih meningkat. 

Salah satu keunggulan dari strategi make a match ialah peserta didik 

mencari informasi dengan mencari pasangan sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam bentuk soal tanya jawab dengan suasana 

yang menyenangkan. Setiap peserta didik mempunyai tanggung jawab 

yang sama dalam pembelajaran, walaupun dilakukan secara berkelompok. 

Rangkaian pertanyaan dan jawaban yang diberikan akan merangsang siswa 

untuk menemukan sendiri informasi bukan sekedar menerima. Dengan 

demikian diharapkan semua peserta didik belajar dengan optimal dan 

kemampuan memahami materi IPS dapat meningkat. 

Rendahnya kemampuan memahami materi IPS khususnya ekonomi 

dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata ujian nasional ekonomi. Menurut 

Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) tahun 2015 yang 

menyatakan bahwa nilai rata-rata ujian nasional mata pelajaran ekonomi 

mengalami penurunan 2,18 poin. Hasil tes menunjukkan kemampuan 

siswa dalam memahami materi IPS ekonomi berada dibawah nilai rata-rata 
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(http://www.kupasmerdeka.com). Menurut Permendiknas nomor 75 tahun 

2009 pasal 3 bahwa ujian nasional digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan atau program pendidikan, 

seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta 

didik dan/atau satuan pendidikan, dan pembinaan dan pemberian bantuan 

kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Selain itu kemampuan siswa dalam memahami materi ekonomi rendah 

dapat dilihat berdasarkan hasil observasi dan dialog awal dengan guru 

ekonomi diperoleh keterangan atau gambaran kondisi siswa bahwa dari 

sejumlah 36 siswa yang mampu : (1) menyebutkan sebanyak 7 siswa 

(19,44%); (2) menjelaskan sebanyak 5 siswa (13,89%); (3) mencontohkan 

9 siswa (25%); (4) menyimpulkan sebanyak 5 siswa (13,89%). Dengan 

strategi make a match diharapkan siswa mampu meningkatkan 

kemampuan memahami materi IPS. Permainan edukatif yang 

diaplikasikan dalam bentuk strategi make a match untuk meningkatkan 

kemampuan memahami materi IPS. 

Sukoharjo merupakan wilayah yang memiliki potensi yang sangat 

beraneka ragam, diantaranya potensi wisata alam, budaya maupun sejarah. 

Daerah ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi, baik wisatawan 

domestik maupun mancanegara. Keindahan alam Sukoharjo dipadukan 

dengan berbagai budaya jawa yang sangat kental, menjadikan daerah ini 

sebagai tujuan wisata alam maupun wisata budaya. Mulai dari tempat 

wisata tradisional hingga obyek wisata modern yang menjadi kebanggaan 

warga daerah Sukoharjo. Selain itu wilayah Sukoharjo memberikan 

kebijakan untuk membebaskan biaya pendidikan dasar dan menengah bagi 

siswa sekolah negeri khususnya di wilayah Parangjoro, Grogol, Sukoharjo. 

Hal ini telah  menjadi daya tarik pelajar lain dari luar daerah untuk 

melanjutkan pendidikan. Wilayah ini menyediakan pendidikan yang 

murah, bermutu dan terjangkau menjadi kebutuhan masyarakat sehingga 

masyarakat tidak terbebani dengan biaya yang mahal.  

http://www.kupasmerdeka.com/
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Pemerintah Sukoharjo memberikan porsi yang cukup besar dari 

alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan, utamanya perluasan 

dan pemerataan akses kesempatan belajar melalui kebijakan pendidikan 

gratis dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun sekaligus wajar pendidikan 

menengah 12 tahun. Wilayah Parangjoro merupakan wilayah yang terletak 

dikawasan industri. Banyak pabrik-pabrik di daerah tersebut. 

Pengembangan kawasan industri dapat digunakan untuk menampung para 

siswa-siswi yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau 

perguruan tinggi. Mereka yang memiliki keahlian diharapkan bisa 

ditampung di kawasan industri tersebut. Sehingga banyak warga 

masyarakat dari dalam daerah maupun luar daerah yang tertarik untuk 

melanjutkan sekolah menengah kejuruan terutama di sekolah negeri 

dengan biaya yang rendah tetapi mutu tetap terjamin. Selain itu, harapan 

siswa untuk melanjutkan sekolah di Parangjoro, Grogol adalah dapat 

disalurkan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya setelah 

mereka lulus.  

Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Strategi Make A Match Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Memahami Materi IPS pada Siswa Kelas 

X PMS B SMK Negeri 3 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016”. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian yang dilakukan lebih mengarah dan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian, maka dari beberapa permasalahan 

yang diidentifikasi diperlukan pembatasan masalah, yaitu : 

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X PMS B SMK N 3 

Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016 pada mata pelajaran IPS. 

2. Pembelajaran IPS pada penelitian ini dibatasi pada mata pelajaran IPS 

dengan materi ajar ekonomi.  
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu “Apakah penerapan 

strategi make a match dapat meningkatkan kemampuan memahami materi 

IPS kelas X PMS B SMK Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan memahami materi siswa dalam mata pelajaran ekonomi. 

b. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan memahami materi IPS dengan menerapkan strategi make 

a match pada siswa kelas X PMS B SMK Negeri 3 Sukoharjo tahun 

ajaran 2015/2016. 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat teori yang sudah 

ada, mengenai strategi make a match yang dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan memahami materi IPS khususnya ekonomi. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi siswa 

Memberikan pengalaman tersendiri bagi siswa dan membantu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi IPS. 

2) Bagi guru 

Memberikan pengalaman langsung kepada guru mengenai 

penerapan strategi make a match. Serta hasil penelitian dapat 

membantu dalam mengambil tindakan memilih strategi mengajar 

yang akan digunakan dengan tepat dan bervariasi dalam rangka 
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meningkatkan kemampuan memahami materi IPS secara 

maksimal.  

3) Bagi peneliti 

Untuk memberikan pengalaman dalam rangka merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi, dan menindak lanjuti penerapan 

strategi make a match. 

4) Bagi Sekolah 

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk mengetahui 

bahwa penerapan strategi make a match memiliki peran penting 

dalam meningkatkan kemampuan memahami materi IPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


