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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk

membantu manusia dalam mengembangkan potensi dirinya, baik

potensi fisik maupun psikis sehingga mampu menghadapi setiap

perubahan yang terjadi. Kegiatan belajar mengajar merupakan

salah satu unsur yang sangat penting dan harus ada dalam

pendidikan. Matematika merupakan pengetahuan yang

mempunyai peran sangat besar, baik dalam kehidupan sehari-hari

maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan lain. Pendidikan

matematika di sekolah diharapkan dapat mempersiapkan anak

didik agar menggunakan matematika secara fungsional dalam

kehidupan sehari-hari dan dalam rangka menghadapi ilmu

pengetahuan lain. Hal ini karena matematika diberikan kepada

siswa untuk membantu memperoleh, mengelolah, dan

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan

yang selalu berubah, tidak pasti dan konservatif (Ibrahim dan

Suparni, 2008: 36).

Zaini (2009: 81) menyebutkan tujuan pembelajaran

merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang diberikan

kepada anak didik. Dan salah satu faktor utama yang menentukan
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mutu pendidikan adalah guru. Gurulah yang berada di garda

terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Guru

berhadapan langsung dengan peserta didik di kelas melalui proses

belajar mengajar. Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik

yang berkualitas, baik secara akademis, skill (keahlian),

kematangan emosional, dan moral serta spiritual (Kunandar,

2008: 40). Ketercapaian tujuan pembelajaran matematika dapat

dilihat dari hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika

dikatakan tercapai apabila dengan usaha belajar tertentu

memberikan prestasi belajar tinggi (Islamuddin, 2012: 174). Guru

sebagai pengajar sekaligus pendidik harus bisa memahami

kondisi lingkungan belajar, baik dalam penggunaan strategi,

metode, dan model pembelajaran yang tepat sehingga hasil

belajar siswa menjadi lebih baik.

Sardirman (2001: 47) menyatakan bahwa suatu proses

belajar mengajar dikatakan baik apabila proses tersebut dapat

membangkitkan kegiatan belajar yang efektif. Kegiatan belajar

yang efektif tidak hanya melihat dari hasilnya saja akan tetapi

juga harus memperhatikan prosesnya. Karena dalam proses inilah

siswa akan beraktivitas. Sardirman (2001: 93) juga menyatakan

bahwa aktivitas dalam belajar sangat diperlukan saat proses

pembelajaran karena tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas.

Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat

penting di dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Karsih dkk
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(2014) menyatakan dalam penelitianya bahwa kenyataannya di

sekolah-sekolah aktivitas belajar siswa masih rendah, dapat

dilihat pada saat proses pembelajaran berlangsung masih banyak

siswa yang pasif baik dalam bidang kognitif maupun fisik saat

mengikuti pembelajaran. Selain itu, dalam proses pembelajaran

masih banyak siswa yang tidak fokus dalam mengikuti proses

pembelajaran. Ketidak fokusan ini dapat dilihat pada saat proses

pembelajaran berlangsung masih banyak siswa yang asyik

bermain dengan temannya daripada mendengarkan penjelasan

guru. Di samping itu, model pembelajaran yang diterapkan oleh

guru kurang menarik dan membuat siswa bosan saat mengikuti

pembelajaran, sehingga pemahaman siswa terhadap materi yang

disampaikan oleh guru kurang. Hal ini mengakibatkan prestasi

belajar siswa dalam pembelajaran matematika rendah.

Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat observasi

awal di SMP Shalahuddin Malang, khususnya siswa kelas VIII D

pembelajaran matematika masih dilakukan secara konvensional,

yang diawali dengan guru menyampaikan materi, guru

memberikan contoh soal, dan guru memberikan latihan soal.

Padahal sekolah tersebut sudah menerapkan kurikulum 2013 yang

seharusnya pembelajaran berpusat pada siswa, alasan guru tidak

menerapkan kurikulum 2013 karena takut materi tidak

tersampaikan kepada siswa. Karena pembelajaran matematika

masih dilakukan secara konvensional jelas guru matematika
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belum menggunakan variase metode dalam pembelajaran. Selain

itu, tingkat aktivitas siswa pun rendah hal ini terbukti dari saat

menerima pelajaran ada 12 dari 31 siswa yang mau aktif,

sedangkan siswa yang lainnya hanya duduk diam tanpa ada

interaksi yang dilakukan antara guru dengan siswa. Bahkan

ditemui siswa bercanda saat guru mengajar. Dan lebih lagi jika

guru memberikan permasalahan matematika, siswa yang tidak

aktif/tidak dapat mengerjakan selalu mengandalkan temannya

yang mampu tanpa perlu mencobanya terlebih dahulu.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan guru

pelajaran matematika yang bersangkutan dan memperoleh

informasi yang sejalan dengan hasil observasi peneliti, yang

menyatakan rendahnya aktivitas siswa karena sebagian besar

siswa kurang tertarik terhadap mata pelajaran matematika,

mereka menganggap pelajaran matematika merupakan pelajaran

yang sulit dan membingungkan, hal ini terbukti ketika siswa

kurang semangat ketika jam pelajaran matematika berlangsung.

Rendahnya aktivitas siswa berdampak pada hasil belajar siswa.

Pada hasil belajar siswa yang dalam ketentuan KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimal) untuk pelajaran matematika adalah 70.
Tetapi dilihat dari nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran

matematika pada materi sebelumnya yang cenderung masih

rendah yaitu sebesar 45,16% yang mendapat nilai lebih dari 70
dan 61,29% yang masih mendapat nilai di bawah 70. Ini artinya
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hasil belajar siswa masih belum berhasil yaitu yang seharusnya75% dari keseluruhan siswa memenuhi Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM).

Guru sebagai pendidik di sekolah memiliki peran yang

penting terhadap keberhasilan pembelajaran. Salah satu aspek

yang mempengaruhi proses belajar mengajar adalah metode

pembelajaran yang sesuai. Dimana dalam pengajaran matematika

metode dan cara pengajarannya harus benar-benar disesuaikan

dengan kondisi dan situasi siswa. Sehingga dengan begitu siswa

dapat dengan mudah menerima dan memahami materi yang

disampaikan. Untuk meningkatkan aktivitas siswa pada mata

pelajaran matematika salah satu alternatif yang dapat dilakukan

adalah meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di

sekolah seperti mengubah metode pembelajarannya. Dengan

demikian, diperlukan suatu metode pembelajaran yang

dimungkinkan dapat meningkatkan aktivitas siswa pada mata

pelajaran matematika. Oleh karena itu perlunya diterapkan suatu

metode pembelajaran kelompok yang menyenangkan dan

membuat siswa lebih aktif dalam meningkuti pembelajaran

matematika.

Salah satu metode pembelajaran yang efektif untuk

merubah siswa dari pasif menjadi aktif dan membuat hasil belajar

siswa menjadi baik yaitu metode make a match dengan
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pendekatan scientific. Metode make a match menurut Sugiyanto

(2009: 49) adalah siswa mencari pasangan sambil belajar

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan.

Pemahaman siswa dari suatu konsep atau topik yang disajikan

sangat penting untuk menghasilkan hasil belajar siswa yang

memuaskan. Metode make a match merupakan salah satu metode

pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran matematika karena

mampu menciptakan siswa aktif dan suasana menyenangkan, hal

ini sesuai dengan pendapat Curron dalam Tampubolon (2011: 50)

yang menyatakan bahwa make a match memiliki keunggulan,

pembelajarannya dapat menggunakan permainan mencari

pasangan sehingga guru mampu menciptakan ruang kelas dengan

siswa yang aktif dan suasana yang menyenangkan.

Sedangkan pendekatan scientific merupakan pendekatan

yang digunakan dalam kurikulum 2013 dimana kurikulum 2013

merupakan kurikulum yang menekankan pada dimensi pedagogik

dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan scientific

mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya,

menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Pendekatan

scientific mengarahkan siswa belajar dengan cara mengkontruksi

pengetahuan yang diperoleh dari belajar sendiri dan bertukar

pikiran dengan teman kelompoknya. Siswa akan memperoleh

pengetahuan dari bertanya dan berbagai sumber informasi yang

lain. Dengan pendekatan scientific proses pembelajaran lebih
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terpusat kepada siswa, guru hanya sebagai scaffolding. Ini artinya

dengan pendekatan scientific dapat menumbuhkan aktivitas siswa

dalam proses pembelajaran.

Metode make a match dilakukan dengan guru

menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep, topik, atau jenis

pertanyaan lainnya. Kemudian kartu dibagikan kepada setiap

siswa untuk kemudian setiap siswa mencari pasangan yang

mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya tentunya hal ini

diterapkan dengan pendekatan scientific yang sesuai dengan

kurikulum 2013 pada proses pembelajarannya. Alasan utama

pemilihan metode make a match dengan pendekatan scientific

diterapkan dalam pembelajaran karena pembelajaran dengan

metode make a match dengan pendekatan scientific murni

berorientasi pada aktivitas siswa yang dilakukan dalam bentuk

permainan sehingga siswa semakin berminat untuk belajar

khususnya pada pembelajaran matematika. Pembelajaran

matematika ini akan lebih dikhususkan lagi pada materi bangun

ruang sisi datar sub bab kubus dan balok.

Diharapkan melalui metode make a match dengan

pendekatan scientific ini pembelajaran matematika khusus pada

materi bangun ruang sisi datar akan menjadi pelajaran yang

menarik dan siswa pun lebih mudah memahami materi yang

diajarkan guru. Proses pembelajaran yang kondusif, siswa aktif
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dan paham akan materi yang disampaikan oleh guru menjadi

penentu bahwa pembelajaran berkualitas dan dengan melalui

latihan-latihan yang disajikan dengan cara yang menyenangkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil sebuah judul

penelitian “Penerapan Metode Make A Match dengan Pendekatan

Scientific pada Pembelajaran Matematika di SMP Shalahuddin

Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode make a match dengan

pendekatan scientific pada Pembelajaran matematika di SMP

Shalahuddin Malang?

2. Bagaimana aktivitas siswa selama proses pembelajaran

matematika dengan penerapan metode make a match dengan

pendekatan scientific di SMP Shalahuddin Malang?

3. Bagaimana hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika

dengan penerapan metode make a match dengan pendekatan

scientific di SMP Shalahuddin Malang?
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1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang dikaji lebih terfokus dan terarah maka

penulis membatasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII-D dengan jumlah

sebanyak 31 siswa.

2. Materi pelajaran yang menjadi fokus pada penelitian ini

adalah bangun ruang sisi datar sub bab kubus dan balok.

3. Aktivitas siswa dalam penelitian ini mengacu pada

pendekatan scientific yaitu aktivitas mengamati, menanya,

menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan.

4. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini yaitu hasil dari tes

akhir setelah menerima pembelajaran mengunakan metode

Make A Match dengan pendekatan Scientific

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penerapan metode

make a match dengan pendekatan scientific pada

Pembelajaran Matematika di SMP Shalahuddin Malang.
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2. Untuk mengetahui aktivitas siswa pada pembelajaran

matematika yang diajarkan dengan metode make a match

dengan pendekatan scientific di SMP Shalahuddin Malang.

3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran

matematika yang diajarkan dengan metode make a match

dengan pendekatan scientific di SMP Shalahuddin Malang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara

lain:

a. Bagi Siswa dengan diterapkannya metode make a match

dengan pendekatan scientific diharapkan siswa dapat

menerima pengalaman belajar yang lebih bervariasi sehingga

dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa

pada pembelajaran matematika.

b. Bagi Guru melalui penelitian ini dapat menjadi bahan

masukan bagi guru untuk lebih mengetahui alternatif-

alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam

upaya meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar

matematika siswa.

c. Bagi Sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

masukkan dan wawasan untuk memperbaiki dan

meningkatkan kondisi serta kualitas pembelajaran
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matematika serta memberi sumbangan informasi untuk

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

d. Bagi Peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai

pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan metode

make a match dengan pendekatan scientific yang diterapkan

langsung pada ruang kelas.

1.6 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu

adanya definisi operasional sebagai berikut:

a. Make a match merupakan salah satu metode dari

pembelajaran kooperatif. Salah satu keunggulan make a

match adalah siswa mencari pasangan sambil belajar

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang

menyenangkan (Sugiyanto, 2008: 49). Suprijono (2011: 94)

menyatakan bahwa yang perlu dipersiapkan dalam

pembelajaran make a match adalah kartu-kartu yang berisi

pertanyaan dan kartu yang lain berisi jawaban. Kemudian

setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang

cocok dengan kartunya.

b. Pendekatan scientific atau lebih umum dikatakan pendekatan

ilmiah merupakan pendekatan dalam kurikulum 2013. Proses

pembelajaran scientific merupakan perpaduan antara proses
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pembelajaraan yang semula terfokus pada eksplorasi,

elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati,

menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan

(Kemendikbud, 2013). Tujuan yang harus ada dalam

pembelajaran scientific yaitu menekankan bahwa guru cukup

bertindak sebagai scaffolding ketika siswa mengalami

kesulitan, serta guru bukan satu-satunya sumber belajar.

c. Aktivitas siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

aktivitas belajar siswa pada pembelajaran matematika materi

bangun ruang sisi datar dengan diterapakannya metode make

a match dengan pendekatan scientific. Indikator aktivitas

siswa meliputi aktivitas mengamati, menanya, menalar,

mencoba, dan mengkomunikasikan.

d. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa

setelah siswa menerima pengalaman belajarnya dengan

penerapan metode make a match dengan pendekatan

scientific pada pembelajaran matematika. Hasil belajar pada

penelitian ini merupakan hasil tes akhir pada materi bangun

ruang sisi datar dengan Ketuntasan hasil belajar sesuai

standar ketuntasan yang ditentukan oleh sekolah yaitu nilai

lebih dari 70.


