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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kepercayaan diri dalam aktivitas belajar dan pembelajaran tidak terlepas 

dari penguasaan konsep belajar aktif. Menurut Suyadi (2010: 234) menyatakan 

bahwa konsep belajar aktif yaitu berusaha mengajar peserta didik lebih berperan 

serta dalam proses belajar mengajar, tidak sebatas menjadi pandangan pasif, 

melainkan juga melihat mendiskusikan, mempraktikkan, dan mengajarkannya 

kepada peserta didik yang lain.  

Belajar aktif menjadikan langkah cepat, menyenangkan di dalam 

pembelajaran dan juga menuntut guru untuk lebih bervariasi merancang model 

pembelajaran bermakna bagi peserta didik, yang memungkinkan peserta didik 

dapat berpartisipasi, aktif, kreatif terhadap materi pembelajaran IPA yang 

mengajarkan tentang bumi dan isinya yang diajarkan pada pembelajaran IPA di 

SD salah satunya adalah tentang struktur bumi dan matahari dimana 

mengenalkan bentuk bumi dan lapisan-lapisan yang ada pada bumi dan 

matahari. Sehingga pada pembelajaran IPA tersebut akan melatih peserta didik 

untuk aktif dan percaya diri di dalam kegiatan pembelajaran berlangsung di 

kelas. Minimal tidak hanya mengandalkan indera pendengaran peserta didik 

semata karena menjadi peserta didik hanya terpaku di tempat duduknya. Tanpa 

bermaksud memandang rendah kelebihan metode ceramah, metode yang 

diandalkan indera pendengaran saja juga mempunyai beberapa kelemahan, 
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diantaranya adalah mudah terganggu hal-hal yang visual dan suara-suara lain 

atau kebisingan.  

Dalam kegiatan belajar mengajar IPA di kelas dengan melatih peserta 

didik untuk aktif dalam pembelajaran yaitu untuk memperoleh keberhasilan 

dalam belajar. Untuk memancing belajar aktif, dan menimbulkan rasa 

kepercayaan diri pada peserta didik, maka perlu adanya beberapa model 

pembelajaran dan media belajar yang menarik dan penuh motivasi di dalam 

pembelajaran IPA. Supaya dalam pembelajaran peserta didik tidak merasa bosan 

terhadap pembelajaran. Menurut Trianto (2010: 143) menyatakan bahwa model 

pembelajaran IPA yang melibatkan peserta didik aktif dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-idenya.  

Pentingnya merancang model pembelajaran yang bermakna tersebut, 

karena fungsi utama setiap mata pelajaran di SD salah satunya adalah mata 

pelajaran IPA yaitu mengembangkan pengetahuan dan nilai sikap pada peserta 

didik. Menurut Ibrahim E., (2014: 54) menyatakan bahwa sikap percaya diri 

merupakan kekuatan mendorong peserta didik untuk maju dan berkembang serta 

selalu memperbaiki diri. Dengan rasa percaya diri yang dimiliki, maka sangat 

menentukan bagi peserta didik untuk berhasil dalam belajar.  

Namun berdasarkan observasi di SD Negeri 1 Karanggude dalam 

pembelajaran terdapat peserta didik yang masih kurang percaya diri saat 

pembelajaran berlangsung. Ditunjukkan dalam pembelajaran banyak peserta 

didik yang kurang percaya diri untuk bertanya jika belum paham dengan materi 
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yang disampaikan dan masih terdapat peserta didik yang kurang memperhatikan 

materi yang disampaikan pada proses pembelajaran. 

Kurang percaya diri serta kurang memperhatikannya peserta didik saat 

pembelajaran mengakibatkan prestasi belajarnya masih kurang sesuai dengan 

yang diharapkan. Ditunjukkan dengan nilai UTS peserta didik yang masih 

kurang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dari hasil nilai UTS 

dapat diketahui peserta didik kelas V semester I tahun ajaran 2015/2016 

sebagian besar hasilnya berada dibawah KKM yaitu untuk mata pelajaran IPA 

adalah 70. Hasil UTS dari 11 peserta didik menunjukkan 1 peserta didik atau 9% 

prestasi belajar peserta didik di atas KKM, dan 10 peserta didik atau 90% 

prestasi belajar peserta didik berada di bawah KKM. 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa prestasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran IPA kelas V SD Negeri 1 Karanggude dengan materi 

struktur bumi dan matahari masih belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. 

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan strategi pembelajaran yang baik agar 

proses pembelajaran IPA berjalan sesuai tujuan pembelajaran. Banyak model 

pembelajaran yang ada, salah satunya adalah model pembelajaran tipe make a 

match. Model pembelajaran make a match (membuat pasangan) dikembangakan 

Lorna Curran. Model pembelajaran make a match, karena dapat melatih 

kerjasama antar peserta didik mencari pasangan sambil belajar mengenal suatu 

konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan, serta menumbuhkan 

suasana kegembiraan dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan model 

pembelajaran make a match di kombinasi dengan video sebagai media 
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pembelajaran IPA struktur bumi dan matahari, media video ini bertujuan untuk 

menyajikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti bagi peserta didik dalam 

proses pembelajaran tentang materi IPA. 

Dengan model pembelajaran make a match berbasis media video 

merupakan model pembelajaran dimana guru memberikan strategi pembelajaran 

agar meningkatkan prestasi belajar peserta didik, model pembelajaran make a 

match berbasis media video ini, berupa alat peraga kartu-kartu yang berkaitan 

dengan video pembelajaran yang nantinya diputar guru dan diperlihatkan peserta 

didik untuk menjelaskan materi yang diajarkan. Dan diharapkan dapat 

menumbuhkan percaya diri dan prestasi belajar pada peserta didik kelas V SD 

Negeri 1 Karanggude. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul “Peningkatan Sikap Percaya Diri dan 

Prestasi Belajar IPA Materi Struktur Bumi dan Matahari Dengan Model 

Pembelajaran Make a Match Berbasis Media Video Di SD Negeri 1 

Karanggude. Dengan harapan dapat meningkatkan percaya diri dan prestasi 

belajar peserta didik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana sikap percaya diri peserta didik kelas V SD Negeri 1 Karanggude 

pada materi struktur bumi dan matahari dapat ditingkatkan melalui model 

pembelajaran make a match berbasis media video? 
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2. Bagaimana prestasi belajar IPA kelas V SD Negeri 1 Karanggude pada 

materi struktur bumi dan matahari dapat ditingkatkan melalui model make a 

match berbasis media video? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan sikap percaya diri pada peserta didik kelas V SD Negeri 1 

Karanggude pada materi struktur bumi dan matahari melalui model 

pembelajaran make a match berbasis media video. 

2. Meningkatkan prestasi belajar pada peserta didik kelas V SD Negeri 1 

Karanggude pada materi struktur bumi dan matahari melalui model 

pembelajaran make a match berbasis media video. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti mengenai model 

make a match berbasis media video yang digunakan sebagai acuan 

penelitian. 

b. Dapat menambah sumber referensi yang relevan khususnya untuk kajian 

mata pelajaran IPA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

1) Dapat maningkatkan sikap percaya diri pada peserta didik pada mata 

pelajaran IPA. 
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2) Meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi tentang materi 

IPA. 

b. Bagi Guru 

1) Mengembangkan pengelolaan kelas lebih efektif. 

2) Dapat memberikan masukan dalam menerapkan model make a 

match berbasis media video yang sesuai dengan kondisi peserta 

didik. 

c. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang 

proses pembelajaran yang efektif. 

d. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran melalui 

pendekatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan model make a match 

berbasis media video, dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 
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