
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses pengembangan daya nalar, keterampilan dan moralitas 

kehidupan pada potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Suatu pendidikan dikatakan 

bermutu apabila proses pendidikan berlangsung secara efektif, manusia memperoleh 

pengalaman yang bermakna bagi dirinya dan produk pendidikan merupakan individu-

individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Dunia pendidikan saat 

ini memusatkan mutu pendidikan pada peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang 

didalamnya terdapat guru dan peserta didik yang memiliki perbedaan kemampuan, 

keterampilan, filsafat hidup dan lain sebagainya.  

Adanya perbedaan tersebut menjadikan pembelajaran sebagai proses pendidikan 

memerlukan strategi, pendekatan, metode, teknik, dan model pembelajaran yang bermacam-

macam sehingga peserta didik dapat menguasai materi dengan baik dan mendalam. 

Penguasaan peserta didik terhadap suatu materi dapat dilihat dari kecakapan yang dimiliki 

peserta didik yang salah satunya adalah peserta didik menggunakan daya nalarnya untuk 

memecahkan suatu masalah yang ada. Namun kenyataannya sebagian besar peserta didik 

belum mampu menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengetahuan yang digunakan 

atau dimanfaatkan. Hal ini disebabkan karena penggunaan sistem pembelajaran yang kurang 

tepat yaitu peserta didik hanya diberi pengetahuan secara lisan (ceramah) atau menggunakan 

diskusi biasa yang masih merupakan model pembelajaran konvensional, sedangkan peserta 

didik membutuhkan konsep-konsep yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Karena 

belajar Geografi yang diberikan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi sesuatu yang harus 

dipahami oleh peserta didik yang akan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.  

Secara pedagogis tugas guru dalam mengajar adalah mengajar, membimbing dan melatih 

siswa. Konsekuensi guru harus memiliki kemampuan membuat perencanaan, melaksanakan 
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dan mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan strategi atau pendekatan model dan 

metode memanfaatkan sarana, menciptakan iklim pembelajaran yang kreatif atau 

menyenangkan bagi siswa. Menurut pendapat Bruner (dalam Winataputra, 2007:  25), bahwa 

berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, 

menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Suatu konsekuensi logis, karena 

dengan berusaha untuk mencari pemecahan masalah secara mandiri akan memberikan suatu 

pengalaman konkret, dengan pengalaman tersebut dapat digunakan pemecahan masalah-

masalah serupa, karena pengalaman itu memberikan makna tersendiri bagi peserta didik.  

Banyak kritikan yang ditunjukan pada cara guru mengajar yang terlalu menekankan pada 

penguasaan sejumlah informasi atau konsep belaka. Penumpukan informasi atau konsep pada 

peserta didik dapat saja kurang bermanfaat bahkan tidak bermanfaat sekali kalau hal tersebut 

hanya dikomunikasikan oleh guru kepada peserta didik melalui satu arah seperti menuang air 

kedalam sebuah gelas. Tidak dapat disangkal bahwa konsep merupakan suatu hal yang sangat 

penting, namun bukan terletak pada konsep itu sendiri, tetapi terletak bagaimana konsep itu 

dipahami oleh peserta didik.  

Pentingnya proses belajar dalam proses belajar mengajar sangat mempengaruhi sikap, 

keputusan, dan cara memecahkan masalah. Untuk itu  kehidupan nyata yang berhubungan 

dengan konsep yang dimiliki. Lebih jauh lagi bahkan siswa kurang mampu menentukan 

masalah dan merumuskannya. Dalam hal ini dibutuhkan sosok guru yang mampu memahami 

potensi peserta didik dengan baik sehingga mampu melayani peserta didik dengan baik  

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya secara profesional. Seorang guru dapat 

dikatakan professional bila mana memiliki kemampuan tinggi dan motivasi kerja tinggi. 

Seorang guru yang memiliki komitmen yang tinggi biasanya tinggi sekali perhatiannya 

terhadap siswa.  Sedangkan tingkat abstraksi yang dimaksud adalah tingkat kemampuan guru 



dalam mengelola pembelajaran, mengklarifikasi masalah-masalah pembelajaran, dan 

menentukan alternaif pemecahannya. 

Sementara itu realitas dalam pendidikan kita yang sering terjadi sekarang ini adalah 

kurangnya peran guru dalam proses pengembangan potensi peserta didik. Sebagian besar 

yang dilakukan guru tidak lain dari pada menyajikan pengetahuan jadi yang harus diketahui 

dan dihafalkan oleh peserta didik.  

Fenomena semacam ini sudah merupakan tradisi di persekolahan khususnya 

Pembelajaran ekonomi. Soepardjo (dalam Suwarma, 2001: 36) mengemukan adanya 

anggapan dikalangan siswa bahwa mata pelajaran ekonomi) merupakan mata pelajaran yang 

membosankan dan kurang menantang minat belajar siswa, bahkan dipandang sebagai mata 

pelajaran kelas dua, bahkan  kondisi pembelajaran ekonomi di sekolah belum mampu 

memberikan sesuatu yang bermakna bagi peserta didik.  

Berdasarkan hasil wawancara singkat pada guru ekonomi di sekolah menunjukan bahwa 

data hasil belajar ekonomi  siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pelepat Ilir yang terdiri dari 105 

orang siswa, yang memperoleh nilai = 70 hanya 34 orang siswa atau 32.38%, yang  

memperoleh nilai >70,  sebanyak 71 orang siswa atau sekitar 67.62% nilai di bawah KKM. 

Nilai tersebut  masih tergolong rendah dari nilai KKM untuk mata pelajaran ekonomi yaitu 

70 (KTSP). Rendahnya nilai perolehan hasil belajar siswa disebabkan karena setiap siswa 

kurang aktif dan juga rendahnya perhatian siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. 

Berikut ini tabel 1.1 hasil observasi hasil belajar siswa. 

Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Ulangan Harian IPS Terpadu Siswa Kelas VII Tahun Ajaran 

2018/2019 

No Kelas Jumlah Siswa Nilai rata-rata KKM 

1 VII A 34 70 70 

2 VII B 35 63 70 

3 VII C 36 60 70 



Jumlah 105   

Sumber : Guru IPS kelas VII SMP Negeri 1 Pelepat Ilir 

Pada proses pembelajaran di kelas, terlihat bahwa guru menjadi pusat kegiatan 

pembelajaran di kelas, dalam menemukan penyelesaian dari suatu masalah sehingga siswa 

kurang aktif. Salah satu cara atau solusi yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan 

mengupayakan suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien, sebagai alterntif untuk 

meningkatkan peranan siswa dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan dapat 

meningkatakan hasil belajar siswa, dengan demikian untuk menumbuhkan hasil belajar siswa 

perlunya model pembelajaran make a match. 

Menurut Fathurohman, 2015:87) model pembelajaran Make a Match atau mencari 

pasangan. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topic dalam suasana yang menyenangkan. 

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh penggunaan metode Make a Match terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu siswa siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pelepat Ilir “ 

1.2 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan diharapkan, perlu adanya 

batasaan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran yang dipakai dalam penelitian ini yaitu model Make a Match 

yang diterapkan pada kelas eksperimen. Sedangkan pada kelas kontrol akan akan 

diterapkan model pengajaran langsung. 

2. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk kebutuhan analisis data pada uji hipotesis 

yaitu hasil belajar ekonomi siswa. 



3. Penelitian ini dilakukan di kelas VII SMP Negeri 1 Pelepat Ilir semester ganjil Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

4. Materi yang diajarkan di kelas VII SMP Negeri 1 Pelepat Ilir pada semester ganjil 

Tahun ajaran 2018/2019 yaitu memahami kegiatan ekonomi masyarakat 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalahnya 

adalah “Apakah terdapat pengaruh metode Make a Match terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pelepat Ilir?”. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah  Untuk 

mengetahui bagaimana penggunaan metode Make a Match terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pelepat Ilir. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menambah pengetahuan penulis secara teori maupun praktek dalam penelitian 

lapangan. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pembaca dan para guru dalam usaha meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam bidang studi ekonomi. 

3. Dapat dijadikan pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran dalam usaha untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 


