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                                                          BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Upaya untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermutu dan 

berhasil dapat dilakukan dengan mewujudkan perilaku psikologis dalam setiap 

kegiatan pembelajaran antara guru dan siswa sehingga pembelajaran dapat 

berjalan secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Para 

tenaga pendidik dituntut untuk memperhatikan dan memahami kondisi 

psikologis anak didik agar kegiatan pembelajaran dapat berjalalan dengan baik. 

Salah satu kondisi psikologis anak didik yang perlu mendapat perhatian dari 

tenaga pendidik adalah keberminatan anak didik pada kegiatan pembelajaran.  

Disadari atau tidak, minat sebagai salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan anak didik dalam proses belajar mengajar belum mendapat 

perhatian yang semestinya. Pengalaman empirik di lapangan menunjukkan 

bahwa masih banyak tenaga pendidik yang cenderung mengabaikan minat 

ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hal ini dimungkinkan terjadi 

karena kurikulum pendidikan saat ini kurang memberikan ruang bagi guru 

untuk lebih memperhatikan minat siswa pada kegiatan pembelajaran. Guru 

dituntut untuk menyelesaikan materi pembelajaran yang telah ditargetkan oleh 

kurikulum tepat pada waktunya unutk setiap semesternya. Akibatnya siswapun 

dituntut untuk bisa menguasai seluruh materi pelajaran yang telah diberikan 

agar mencapai tingkat ketuntasan yang telah ditentukan oleh sekolah.  
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       Suparno (dalam Ni’matuzzahro, 2010) mengungkapkan bahwa   

kurikulum yang ada saat ini sangat menuntut siswa untuk menguasai banyak 

bahan sehingga terasa memberatkan siswa, membuat guru menjadi lebih fokus 

pada usaha agar siswanya dapat menguasai seluruh materi yang ada dan kurang 

memperhatikan penerapan strategi mengajar yang variatif sehingga proses 

belajar mengajar kurang menarik bagi siswa. Metode pembelajaran yang 

kurang variatif bahkan cenderung monoton yang diterapkan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar seringkali membosankan, sehingga siswa mengalami 

kejenuhan dalam belajar, akibatnya Mereka tidak betah berlama-lama dalam 

kelas. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu rendahnya minat siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Apabila anak didik menunjukkan minat belajar yang rendah, maka tugas 

pendidik dan orang tua adalah meningkatkan minat tersebut. Jika pendidik 

mengabaikan minat belajar anak akan mengakibatkan tidak berhasilnya dalam 

proses belajar mengajar sebagaimana Slameto (2003: 57) mengemukakan 

bahwa salah satu faktor intern yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses 

belajar siswa adalah minat siswa itu sendiri. Bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak tertarik dan belajar 

dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya bila bahan pelajaran itu sesuai dengan 

minat siswa maka akan lebih mudah mempelajarinya karena minat menambah 

frekuensi kegiatan belajar. 

Untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang diharapkan, usaha 

yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan memperhatikan kondisi 

psikologis siswa, menguasai materi pelajaran dan memilih metode 
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pembelajaran yang tepat. Dengan menggunakan metode pembelajaran tepat dan 

lebih variatif diharapkan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat 

ditingkatkan, sebab pada dasarnya  minat dapat dibentuk oleh lingkungan di 

sekitarnya. 

Tan Tin (2008) seorang peneliti dari La Trobe University, Australia 

menyatakan bahwa minat terbagi menjadi dua yaitu minat individual dan minat 

situasional. Minat individual adalah karakteristik natural setiap individu yang 

merupakan pembawaan psikologis yang ada di dalam diri individu. Oleh karena 

itu bisa saja setiap individu mencoba untuk menyukai informasi atau 

pengetahuan tertentu dan mempelajarinya secara lebih jauh meskipun individu 

tersebut tidak memiliki minat yang besar terhadap subjek tersebut. Tan Tin 

(2008) mencontohkan seorang ilmuwan dengan individual interest ilmu alam 

mencoba untuk memadukan ilmu alam yang menjadi subjek keahliannya untuk 

diterapkan dalam pekerjaan dan permainan. Alhasil ia berupaya untuk 

mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang pekerjaan dan permainan tersebut 

meskipun pada akhirnya  menyisihkan minat terbesarnya dalam bidang ilmu 

alam. 

Sedangkan minat situasional merupakan kondisi psikologis yang banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan baik positif maupun negatif yang dapat 

mempengaruhi minat individual. Dalam konteks ini, minat dapat saja 

terpelihara dengan baik namun bisa juga justru malah hilang akibat pengaruh 

lingkungan tersebut. Lingkungan yang positif seperti suasana kelas yang lebih 

kondusif, performa guru yang baik yang mampu memahami kondisi psikologis 

anak didiknya, serta dibarengi dengan penggunaan metode pembelajaran yang 
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tepat merupakan hal yang dapat menyebabkan minat situasional tetap terjaga 

dengan baik. 

Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki arahan yang baik pada setiap 

materi pengajaran yang diajarkannya dan memiliki keterampilan dasar 

mengajar yang kuat. Mereka diharapkan mempunyai strategi pengajaran yang 

sangat baik dan didukung oleh metode penentuan tujuan, perencanaan 

pengajaran, dan pengaturan kelas (class management), mengkondisikan 

lingkungan belajar yang lebih optimal, mengatur kelompok, mengawasi dan 

menjalankan aktifitas kelas, serta mampu menangani perilaku yang 

menyimpang sehingga  proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik 

(Evertson, Emmer, & Worsham, dalam Santrock 2009). Di samping itu guru 

juga harus memiliki strategi yang baik dalam membantu para siswa agar 

mereka mampu memotivasi dirinya secara mandiri, bertanggung jawab atas 

pembelajaran yang mereka dapatkan, mengetahui cara berkomunikasi, dan 

bekerja secara efektif dengan siswa-siswa yang mempunyai tingkat 

keterampilan berbeda dan berasal dari latar belakang budaya yang berbeda 

pula, serta mampu menggunakan tingkat teknologi yang tepat di kelas 

(santrock, 2009). 

Minat sebagai salah satu faktor internal mempunyai peranan dalam 

menunjang prestasi belajar siswa, siswa yang tidak berminat terhadap materi 

pelajaran akan menunjukkan sikap yang kurang simpatik, malas dan tidak 

bergairah mengikuti proses belajar mengajar. Callingham, Hay, & Watson 

(2010) menyebutkan bahwa minat individu dapat muncul dari minat sitasional, 

sehingga dalam konteks pembelajaran minat siswa dapat dimunculkan apabila 
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disertai dengan penggunaan metode pembelajaran yang menarik bagi siswa.  

Lisnawaty (1993: 58) mengemukakan  bahwa minat belajar perlu mendapat 

perhatian yang khusus karena minat merupakan salah satu faktor penunjang 

keberhasilan proses belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Shen, Cheng, & 

Guan (2007) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

minat situasional siswa dengan prestasi belajar dan penguasaan keterampilan 

siswa pada pelajaran pendidikan jasmani khususnya pada olah raga softball, 

meskipun pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara 

minat individu siswa dengan prestasi belajar. 

Dunia pendidikan saat ini, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan 

peradaban dunia yang semakin pesat. Kompleksnya masalah kehidupan 

menuntut sumber daya manusia yang handal dan mampu berkompetisi. Pada 

abad 21 ini diramalkan akan lebih banyak lagi pekerjaan yang memerlukan 

keterampilan tingkat tinggi yang melibatkan pemikiran kritis, pemecahan 

masalah, penyampaian gagasan, dan kerjasama yang efektif (Preparing for 

21st Century, The Education Imperative, 1997). Kemampuan ini membutuhkan 

pemikiran yang sistematis, logis dan kritis yang dapat dikembangkan melalui 

pembelajaran matematika.  

Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Departemen 

Pendidikan Amerika Serikat dalam Mathematics Equal Opportunity (1997) 

bahwa sangat pentingnya kemampuan dasar matematika bagi pekerja dalam 

dunia kerja. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa pekerja tamatan sekolah 

menengah dengan kemampuan matematika tinggi mempunyai karir yang lebih 

baik dan tingkat penganggurannya lebih rendah dibanding dengan yang 
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kemampuan matematikanya rendah. Dalam laporan lain, dikemukakan bahwa 

penggunaan matematika dalam industri berkembang pesat, dan matematikawan 

telah memberikan kontribusi pada keunggulan teknis dan penghematan biaya 

melalui pemodelan, analisis, dan komputasi yang cerdik (SIAM Report on 

Mathematics, 1995). 

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya matematika bagi 

berbagai bidang pekerjaan saat ini. Ironisnya pemahaman ini belum 

sepenuhnya diikuti oleh perubahan paradigma pendidikan matematika di tanah 

air. Sejauh ini paradigma pembelajaran matematika di sekolah masih 

didominasi oleh paradigma pembelajaran konvensional. Siswa masih 

diposisikan sebagai objek, siswa dianggap tidak tahu apa-apa, siswa dianggap 

seperti gelas kosong yang harus diisi air sampai tumpah. Sementara guru 

memposisikan diri sebagai orang yang mempunyai pengetahuan, sebagai satu-

satunya sumber ilmu. Guru ceramah, menggurui, dan otoritas tertinggi terletak 

pada guru. Sehingga siswa tidak aktif untuk menggali ilmu selain yang 

diberikan oleh gurunya. Carter (dalam Nuntrakune, Nason & Kidman 2007) 

mengungkapkan bahwa tradisi kuat pada kegiatan belajar mengajar di  banyak 

negara di Asia menempatkan guru sebagai satu-satunya pusat informasi bagi 

siswa.    

Kurang variatifnya metode pembelajaran yang diterapkan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar akan mengakibatkan kondisi kelas cenderung 

monoton, dan kurang  dinamis sehingga siswa mengalami kejenuhan dalam 

belajar, karena siswa lebih banyak diposisikan sebagai pendengar yang pasif, 

sehingga siswa tidak merasa tertantang untuk belajar bahkan menggali lebih 
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dalam potensi yang mereka miliki. Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu 

rendahnya minat siswa dalam belajar khususnya matematika. Akibatnya 

matematika masih saja dianggap sebagai pelajaran yang sulit oleh sebagian 

besar siswa di Indonesia. Anggapan ini tidak terlepas dari persepsi yang 

berkembang pada masyarakat tentang matematika. Anggapan banyak orang 

bahwa matematika pelajaran yang sulit tanpa disadari telah mengkooptasi 

pikiran siswa. Sehingga siswa juga beranggapan demikian ketika berhadapan 

dengan matematika. Pandangan bahwa matematika ilmu yang kering, abstrak, 

teoritis, penuh dengan lambang-lambang dan rumus yang sulit dan 

membinggungkan lambat laun turut berperan aktif membentuk persepsi negatif 

siswa terhadap matematika. 

Tentu saja anggapan yang berkembang di masyarakat tidak dapat 

disalahkan begitu saja. Anggapan itu muncul karena pengalaman yang kurang 

menyenangkan terhadap pembelajaran matematika. Hampir setiap tahun 

matematika dianggap sebagai batu sandungan bagi kelulusan sebagian besar 

siswa. Di berbagai media dilaporkan bahwa sering ditemukan persoalan-

persoalan matematika yang masih menjadi momok bagi siswa ketika ujian 

nasional di berbagai daerah di tanah air, seperti di Jakarta baru-baru ini 

diketahui bahwa matematika masih menjadi pengganjal utama prosentase 

ketidaklulusan siswa SMU dalam ujian nasional. Total siswa yang tidak lulus 

mata pelajaran Matematika sebanyak 2.391 (51,44 %), sedangkan untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, jumlah siswa yang tidak lulus atau memiliki nilai 

di bawah angka empat sebanyak 1.786 (38,43 %) dan mata pelajaran Bahasa 
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Inggris, jumlah siswa yang tidak lulus justru relatif sedikit yaitu sebanyak 152 

(3,2 %) (Suara Pembaharuan, 20 Mei 2011). 

Secara nasional mata pelajaran Matematika menempati angka 

ketidaklulusan tertinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu sebanyak 357 

siswa. Daerah lain yang tinggi angka ketidaklulusan mata pelajaran Matematika 

adalah Jawa Tengah (266 siswa), Sumatera Barat (250 siswa), Sulawesi 

Tenggara (141 siswa), dan Sulawesi Tengah (139 siswa) (Suara Pembaharuan, 

20 Mei 2011). 

Kurangnya minat terhadap matematika dapat berdampak pada 

rendahnya prestasi matematika pada siswa. Hal ini dibuktikan oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Koller, Baumer, & Schnabel (2001) yang 

membuktikan minat akademik mempengaruhi prestasi belajar matematika pada 

beberapa sampel sekolah di Jerman dengan jumlah sampel siswa sebanyak 602 

siswa. Test dilakukan tiga kali yaitu pada akhir kelas 7, pada akhir kelas 10 dan 

pertengahan kelas 12. Hasilnya menyatakan pada akhir kelas 10 siswa banyak 

memilih/mengambil kursus matematika dasar maupun tingkat lanjut, dan Anak 

laki-laki memiliki perbedaan minat, prestasi dan keinginan dalam memilih 

kursus matematika tingkat lanjut. Analisis lainnya menyatakan bahwa  minat 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembelajaran pada kelas 7 hingga 

kelas 10  tapi berdampak pada pemilihan kursus dimana siswa pada kelas lebih 

tinggi lebih memilih kursus matematika tingkat lanjut. Sedangkan minat pada 

akhir kelas 10 memiliki pengaruh secara langusng dan tidak langsung terhadap 

prestasi. Lebih lanjut penelitian ini menyatakan bahwa pada kelas 7 hingga 
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kelas 10, prestasi dipengaruhi oleh minat dimana prestasi lebih tinggi 

ditunjukkan oleh minat yang lebih tinggi dari pada prestasi yang rendah. 

Demikian juga penelitan yang dilakukan oleh Callingham, Hay, & 

Watson (2010), menunjukkan bahwa menurunnya prestasi dan keterampilan 

siswa dalam menguasai matematika banyak dipengaruhi oleh rendahnya  minat 

pada matematika.  

Sejalan dengan penelitian tersebut di atas, penelitian yang dilakukan 

oleh Prasetyo (2009) tentang hubungan antara minat belajar matematika dan 

kemampuan spatial terhadap prestasi belajar matematika juga menunjukkan 

hasil bahwa apabila minat siswa terhadap matematika sangat tinggi dan 

diimbangi dengan kemampuan spatial yang tinggi pula maka dapat 

dimungkinkan prestasi belajar matematika siswa khususnya pada pokok 

bahasan dimensi tiga cenderung tinggi pula.Minat mempunyai peranan yang 

signifikan dalam menunjang prestasi belajar siswa, siswa yang tidak berminat 

terhadap materi pelajaran, khususnya pelajaran matematika akan menunjukkan 

sikap yang kurang simpatik, malas dan tidak bergairah mengikuti proses belajar 

mengajar. McPhan, Morony, Pegg, Cooksey, & Lynch dalam Callingham, dkk 

(2010) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi siswa untuk 

lebih memilih mempelajari matematika mencakup minat dan keinginan mereka 

pada matematika, prestasi matematika yang pernah diraih sebelumnya, konsep 

diri dan persepsi mereka mengenai kegunaan dan kesulitan matematika. 

Menyikapi permasalahan pembelajaran tersebut di atas, perlu  

dikembangkan sebuah metode pembelajaran yang berbasis kerja sama dan 

membuat siswa menjadi aktif dan lebih berminat pada kegiatan pembelajaran 
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khususnya pada pelajaran matematika. Olehnya itu diperlukan suatu strategi 

pembelajaran yang lebih kooperatif dan  konstruktif yang lebih menekankan 

pada pentingnya peran individu membangun pengetahuan dan pemahaman 

secara aktif melalui bimbingan dari guru (Santrock 2009). 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pengajaran dengan 

mengelompokkan siswa ke dalam beberpa kelompok kecil dari berbagai tingkat 

kemampuan, dengan menggunakan berbagai kegiatan belajar yang bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang subyek yang diajarkan. Setiap 

anggota kelompok  tidak hanya bertanggung jawab secara individu terhadap 

apa yang telah diajarkan, akan tetapi juga untuk membantu teman dalam 

belajar, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Siswa bekerja sama 

menyelesaikan tugas  dan saling melengkapi dalam kelompok sehingga  semua 

anggota kelompok berhasil dan memahami  materi yang telah diajarkan 

(Kagan,1992). 

Liang (2002) menyimpulkan dalam penelitian tesisnya tentang 

implementasi pembelajaraan kooperatif, proses dan dampaknya pada 

pengajaran Bahasa Inggris siswa pada salah satu SMP yang ada di Taiwan 

selama satu semester. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode 

pembelajaran kooperatif secara signifikan meningkatkan prestasi serta motivasi 

siswa terhadap pelajaran bahasa Inggris . Temuan utama dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa  berkomunikasi secara verbal dengan menggunakan bahasa asing 

meningkat secara signifikan.  

Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria, Chin, & Daud 

(2010) tentang pengaruh pembelajaran kooperatif pada prestasi dan sikap siswa 

pada Matematika menunjukkan bahwa metode pembelajaran kooperatif 
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meningkatkan prestasi siswa dalam matematika serta memunculkan sikap yang 

positif terhadap matematika dibandingkan dengan  pendekatan pengajaran 

tradisional. Peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 

suatu pendekatan yang efektif, sehingga guru matematika perlu 

memasukkannya sebagai metode dalam pembelajaran. Pembelajaran kooperatif  

memberikan lebih banyak ruang dan kesempatan bagi siswa untuk membahas, 

memecahkan masalah, menciptakan solusi, memberikan ide dan saling 

membantu. 

Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang terkait dengan 

metode guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu pembelajaran secara langsung 

dan pembelajaran konstruktif (Santrock, 2009). 

Pendekatan pembelajaran langsung (direct instruction approach) adalah 

suatu pendekatan terstruktur dan berpusat pada guru (teacher-centered) yang 

digolongkan berdasarkan arahan dan kontrol dari guru, harapan guru yang 

tinggi atas kemajuan siswa, waktu maksimum yang dihabiskan oleh para siswa 

untuk menyelesaikan tugas akademik, dan upaya-upaya dari guru untuk 

meminimalisasi pengaruh negatif. Tujuan penting dalam pendekatan 

pembelajaran ini adalah memaksimalkan waktu belajar siswa (Stevenson, 

dalam Santrock 2009). 

Pendekatan pembelajaran konstruktif (constructivist approach) 

merupakan pendekatan yang berpusat pada pebelajar (learner-centered) yang 

menekankan pentingnya para siswa membangun pengetahuan dan pemahaman 

secara aktif melaui bimbingan dari guru. Pandangan ini menekankan bahwa 

guru tidak lagi harus menjadi pusat dari semua kegiatan pembelajaran (teacher-
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centered) yang  hanya  berusaha melimpahkan informasi ke pikiran anak-anak, 

akan tetapi lebih dari itu anak-anak harus didorong untuk mengeksplorasi dunia 

mereka, menemukan pengetahuan, menggambarkan dan berfikir secara kritis 

dengan bimbingan yang berarti dan pengawasan yang seksama dari guru (Eby, 

Herrel, Jordan, Halpern, Kafai, dalam Santrok 2009). 

Metode pembelajaran cooperative make a match merupakan metode 

pembelajaran kooperatif yang pada dasarnya menggabungkan pendekatan 

konstruktif dan pembelajaran langsung. Hal ini dapat dilihat dari tahap awal 

pelaksanaan metode pembelajaran make a match sebagaimana yang dikutip dari 

tulisan Lie (2007) bahwa metode ini sesuai dilakukan pada sesi review materi 

(guru menyiapkan kartu soal yang materinya sesuai untuk sesi review). 

Sehingga guru terlebih dahulu memberikan penjelasan pada siswa tentang 

materi yang akan diperdalam pada teknik make a match.  

Beberapa ahli psikologi pendidikan menekankan bahwa kegiatan 

pembelajaran akan lebih efektif apabila menggabungkan pendekatan 

konstruktif dan pendekatan langsung dari pada hanya menggunakan salah 

satunya (Darling-Hammond & Bransford, Schwarts & others dalam Santrock, 

2009 ). 

Metode pembelajaran cooperative Make a match (mencari pasangan) 

merupakan metode pembelajaran yang melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa 

harus ada perbedaan status. Metode ini mengajak peserta didik untuk 

menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam 

kooperatif yang memberdayakan peserta didik untuk aktif bekerja sama dengan 

menggunakan otak untuk menemukan konsep dan memecahkan masalah yang 
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sedang dipelajari, di samping itu untuk menyiapkan mental dan melatih 

ketrampilan fisik peserta didik. Strategi ini merupakan kegiatan kolaboratif 

yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, 

fakta, tentang obyek atau mereview informasi. Gerakan fisik yang dominan 

dalam strategi ini dapat membantu mendinamiskan kelas. 

Lie (2007:55) mengemukakan bahwa teknik belajar mengajar mencari 

pasangan (Make-a-Match) dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu 

keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenal 

suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini bisa 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak 

didik. 

Tarmizi (2008) berhasil membuktikan dalam kesimpulan  penelitiannya  

bahwa pembelajaran  kooperatif metode make-a-match memberikan manfaat 

bagi siswa, diantaranya mampu menciptakan suasana belajar aktif dan 

menyenangkan, materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian 

siswa dan mampu  meningkatkan  hasil  belajar  siswa  mencapai  taraf  

ketuntasan. 

Penelitian yang dilakukan Reagan (2004) menunjukkan hasil bahwa 

siswa yang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda membutuhkan penggalian 

potensi pengetahuan yang dimiliki dengan berbagai cara berbeda pula. Di 

samping itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan teknik-

teknik pembelajaran yang berbasis permainan salah satu yang diterapkan yaitu 

metode make a match ternyata merupakan sebuah tools yang efektif untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran orang dewasa.  
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Penelitian tesis yang dilakukan oleh Rosadi (2011) juga menunjukan bahwa 

kemampuan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif teknik Make a Match lebih baik dari 

pada siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

Hasil analisis data skala sikap pun menunjukkan bahwa siswa mempunyai 

sikap yang positif terhadap pelajaran matematika dengan menggunakan 

pembelajaran cooperativeMake a Match. 

Berdasarkan ilustrasi di atas, peneliti bermaksud mengadakan kegiatan 

penelitian eksperimen untuk mengetahui efektifitas metode pembelajaran 

Cooperative-Make A Match dalam Meningkatkan Minat Siswa pada 

Matematika. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang penulis ajukan pada penelitian ini adalah  : 

Apakah metode pembelajaran Cooperative Make a Match secara efektif dapat  

meningkatan minat siswa pada matematika ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan pretes kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol sebelum intervensi. 

2. Untuk mengetahui perbedaan postes kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen setelah intervensi. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pretes dan postes kelompok eksperimen. 

4. Untuk mengetahui perbedaan pretes dan postes kelompok kontrol. 
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5. Untuk mengetahui perbedaan perubahan pretes-postes kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol setelah intervensi. 

6.  Untuk mengetahui efektifitas metode pembelajaran cooperative make a 

match dalam meningkatkan minat siswa pada matematika. 

7. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan  sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya, dengan bidang kajian yang sejenis tetapi dengan  metode dan 

tekhnik analisis yang berbeda sehingga dapat dilakukan proses verifikasi 

demi kemajuan ilmu pengetahuan. 

b. Diharapkan karya tulis ini bisa memperkaya pengetahuan tentang metode  

pembelajaran dan bisa menjadi pertimbangan dalam menggunakan dan 

memilih suatu meode pembelajaran, agar tetap sesuaidan selaras dengan 

materi yang diajarkan sehingga pembelajaran menjadi efektif, efisien dan 

menyenangkan khususnya pada pelajaran matematika. 

 
2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai upaya memperkaya strategi pembelajaran sehingga mampu 

meningkatkan minat siswa khususnya pada pelajaran Matematika serta 

sebagai khasanah ilmu pengetahuan guru dalam penerapan strategi 

pembelajaran Make a match. 
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b. Untuk mengetahui kondisi obyektif siswa dengan segala latar belakangnya 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajarnya sehingga dapat 

diterapkan metode pembelajaran yang lebih tepat. 

c. Untuk membantu sekolah di dalam pengembangannya serta memberikan 

saran dalam memanfaatkan dan penggunaan strategi pembelajaran yang 

lebih efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


