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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan pendidikan dasar adalah untuk meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Salah satu 

komponen untuk mencapai tujuan tersebut adalah pembelajaran matematika 

tingkat sekolah dasar. Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada 

semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan 

kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama (Depdiknas, 2007:9). Kompetensi tersebut 

diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, 

dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif.  

Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk susunan, 

besaran, dan konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lainnya 

yang terbagi dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri (Tim 

MKPBM, 2001:18). Matematika merupakan mata pelajaran yang bersifat 

absrtak, sehinngga dituntut kemampuan guru untuk dapat mengupayakan 

metode yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan intelek tual atau 

kognitif siswa. Dalam teori perkembangan intelektual Piaget 

mengemukakan bahwa “perkembangan intelektual siswa melalui tahap-

tahap, setiap tahap perkembangan dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam 
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mengkonstruksi ilmu pengetahuan”(Rohman, 2009:123). Misalnya, pada 

tahap sensori motor siswa berfikir melalui gerakan atau perbuatan. Menurut 

Jean Piaget perkembangan intelektual siswa berlangsung dalam empat tahap, 

yaitu : (a) tahap sensori motor; (b) tahap pra operasional; (c) tahap 

operasional konkret; dan (d) tahap operasional formal. Siswa usia Sekolah 

Dasar berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini siswa akan 

mempunyai pengalaman yang mengesankan apabila dalam pembelajaran 

digunakan metode yang tepat yang didukung dengan penggunaan media 

yang dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator 

pembelajaran. Begitu juga dalam pembelajaran matematika dibutuhkan 

media sebagai perantara atau visualisasi dalam memahami konsep yang 

abstrak. 

Kenyataan di lapangan pembelajaran matematika dilakukan tanpa 

menggunakan media dan metode yang digunakan masih bersifat 

konvensional dan cenderung monoton. Guru hanya menyampaikan materi, 

melakukan tanya jawab, kemudian memberikan tugas. Siswa cenderung 

hanya duduk, diam, mendengarkan, kurang aktif, kurang memiliki perhatian 

terhadap materi yang disampaikan guru, dan suasana pembelajaran kurang 

menyenangkan, sehingga juga berdampak pada prestasi belajar yang 

diperoleh siswa rendah. 

Hal tersebut juga terjadi pada siswa di kelas II SD Negeri 

Campurejo 2 Kota Kediri. Hasil ulangan harian menujukkan bahwa hanya 

ada 17 siswa (43,6%) yang mencapai ketuntasan belajar, dan ada 22 siswa 
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(56,4%) yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

ditentukan oleh SD Negeri Campurejo 2 Kota Kediri yaitu 65. Nilai rata-rata 

yang dicapai siswa hanya mencapai 56,5, nilai yang jauh di bawah kriteria 

ketuntasan minimal.    

Fenomena tersebut dikarenakan pembelajaran bersifat verbal. Guru  

hanya menyampaikan materi, melakukan tanya jawab, kemudian 

memberikan tugas. Siswa tidak terlibat langsung dalam pembelajaran. Hal 

ini mengakibatkan siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran 

matematika serta pembelajaran terkesan membosankan dan tidak 

menyenangkan. Siswa cenderung hanya duduk, diam, mendengarkan, 

kurang memiliki perhatian terhadap materi yang disampaikan guru, enggan 

dan takut bertanya kepada guru meskipun belum memahami materi yang 

diajarkan, sehingga juga berdampak pada prestasi belajar yang diperoleh 

rendah karena materi pelajaran tidak dikuasai sepenuhnya oleh siswa.  

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan 

metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam memahami 

suatu konsep materi pelajaran matematika dan meyenangkan karena 

mengandung unsur permainan. Hal tersebut dapat diperoleh melalui 

pembelajaran dengan menggunakan metode Make A Match. Dalam metode 

Make A Match terdapat unsur permainan yang menyenangkan dan disukai 

oleh siswa. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini siswa terlibat 

langsung dalam pembelajaran dengan mencari pasangan kartu yang 

merupakan soal atau jawaban. Suasana pembelajaran dengan menggunakan 
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metode Make A Match akan riuh dan menyenangkan. Kelebihan penggunaan 

metode Make A Match adalah siswa mencari pasangan kartu yang dipegang 

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan. 

Pembelajaran akan bermakna dan mudah diterima oleh siswa 

apabila pembelajaran tersebut menyenangkan. Salah satu hal yang 

menyenangkan bagi siswa di SD adalah permainan, karena dunia anak tidak 

lepas dari permainan. Menurut Monks anak dan permainan merupakan dua 

pengertian yang hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya (Aisyah, 

2008:2-24). Hal ini berarti bahwa anak-anak tidak dapat dipisahkan dari 

permainan, Bagi anak, bermain merupakan kebutuhan yang tidak dapat 

ditinggalkan. Menurut Ahmadi permainan adalah suatu perbuatan yang 

mengandung kesyikan dan dilakukan atas kehendak sendiri, bebas tanpa 

paksaan, dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan pada waktu 

melakukan kegiatan tersebut (Aisyah, 2008:2-24). Dengan demikian, jika 

seorang anak melakukan kegiatan dengan asyik, bebas, dan mendapat 

kesenangan pada waktu melakukan kegitan tersebut, maka anak itu merasa 

sedang bermain-main. Jika pendapat ini diterapkan pada pembelajaran 

matematika, maka pembelajaran itu merupakan hal yang menyenangkan 

bagi anak. 

Beberapa penelitian mengenai pembelajaran dengan menggunakan 

metode Make A Match berpengaruh positif terhadap minat, aktivitas maupun 

prestasi belajar siswa. Salah satunya adalah hasil penelitian yang dilakukan 
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oleh  Ratna Satyawati (2009) dengan judul “Upaya  Meningkatkan Minat 

Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Jetis Bantul Dengan 

Model Cooperative Learning Tipe Make A Match” menunjukkan bahwa 

pembelajaran matematika dengan model cooperative learning tipe Make A 

Match dapat meningkatkan minat dan aktivitas belajar matematika siswa 

yang juga berdampak pada hasil tes prestasi siswa, yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya rata-rata hasil tes prestasi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jetis 

Bantul. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mencobakan metode Make 

A Match pada siswa kelas II SD Negeri Campurejo 2 Kota Kediri untuk 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika materi bangun datar. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini diambil judul PENINGKATAN 

AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MATERI 

BANGUN DATAR MELALUI METODE MAKE A MATCH PADA 

SISWA KELAS II SD NEGERI CAMPUREJO 2 KOTA KEDIRI. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran matematika materi bangun datar dengan 

menggunakan metode make a match dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas II SD Negeri Campurejo 2 Kota Kediri? 
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2. Apakah pembelajaran matematika materi bangun datar dengan 

menggunakan metode make a match dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas II SD Negeri Campurejo 2 Kota Kediri?  

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar matematika materi bangun datar dengan 

metode make a match pada siswa kelas II SD Negeri Campurejo 2 Kota 

Kediri. 

2. Meningkatkan prestasi belajar matematika materi bangun datar dengan 

metode make a match pada siswa kelas II SD Negeri Campurejo 2 Kota 

Kediri. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan yang diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jika pembelajaran matematika materi bangun datar menggunakan 

metode make a match maka aktivitas belajar siswa akan meningkat.  

2. Jika pembelajaran matematika materi bangun datar menggunakan 

metode make a match maka prestasi belajar siswa akan meningkat. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, bagi: 

1. Pengajar 

 Merupakan salah satu alternatif inovasi yang dimungkinkan 

menerapkan metode pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan 

prestasi belajar siswa pada materi bangun datar.  

  Sebagai salah satu nilai tambah bagi guru untuk melakukan inovasi di 

bidang pembelajaran melalui PTK (Classroom Action Reseach), 

terutama sebagai solusi dalam mengatasi masalah pembelajaran di 

lingkungan Pendidikan Dasar.  

2. Siswa 

 Merupakan cara untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran bangun datar, sehingga prestasinya juga meningkat.  

3. Lembaga  

 Hasil penelitian ini dapat memberi inspirasi bagi para peneliti lain 

yang ingin mendalami cara mengajarkan bangun datar yang mudah 

dipahami siswa. 

4. Peneliti 

 Menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran yang sesuai 

untuk mengajarkan materi tentang bangun datar.  
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F. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan: 

1.  Penelitian dilakukan pada semester II kelas II tahun ajaran 2010/2011 

pada materi bangun datar. 

2. Lokasi penelitian yang menjadi tempat peneliti adalah SD Negeri  

Campurejo 2 Kota Kediri.  

3.  Subjek penelitian adalah siswa kelas II dengan jumlah 39 siswa, laki- laki 

16  siswa dan perempuan 23 siswa. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari pemaknaan yang kurang sesuai terhadap 

istilah- istilah dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan beberapa istilah 

sebagai berikut: 

1.  Aktivitas belajar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa yang 

mengakibatkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa, dari tidak 

tahu menjadi tahu atau dari tidak mampu melakukan kegiatan menjadi 

mampu melakukan kegiatan. Aktivitas yang diamati dalam penelitian ini 

antara lain aktivitas bertanya, berpendapat, mendengarkan, diskusi, dan 

membuat soal atau jawaban. Cara meningkatkan aktivitas belajar 

diantaranya adalah melibatkan siswa dalam pembelajaran yaitu bisa 

dengan menciptakan interaksi dan komunikasi langsung antara guru 

dengan siswa atau siswa dengan siswa, membentuk dan melaksanakan 

kegiatan kelompok dalam pembelajaran, melaksanakan pembelajaran 
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dengan membawa kelas ke dalam masyarakat yaitu melalui metode 

karyawisata, survei, mengundang narasumber dari masyarakat ke dalam 

kelas atau dengan pelatihan di luar kelas, melaksanakan pembelajaran 

dengan pendekatan CBSA yaitu pembelajaran yang dititik beratkan pada 

keaktifan siswa dan guru bertindak sebagai fasilitator dan narasumber 

yang memberikan kemudahan belajar bagi siswa untuk belajar.  

2.  Prestasi belajar adalah hasil belajar matematika yang dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti pelajaran tertentu sesuai dengan materi yang telah 

ditentukan, yang biasanya ditunjukkan dengan skor atau nilai. Cara 

meningkatkan prestasi belajar diantaranya adalah memilih metode 

belajar yang tepat dan mudah diterima oleh siswa, tidak terlalu 

memforsir siswa untuk terus belajar setiap saat, mempraktikkan materi 

yang diajarkan, memberi hadiah (barang atau pujian) bila siswa berhasil 

mengerjakan soal, dan selalu memberi tugas atau PR (Pekerjaan 

Rumah). 

3. Materi bangun datar adalah materi tentang bangun dua dimensi, yaitu 

bangun yang tidak memiliki ruang hanya sebuah bidang datar saja.  

4. Metode make a match adalah metode pembelajaran mencari pasangan. 

Setiap siswa mendapat sebuah kartu (bisa soal atau jawaban), lalu 

secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia pegang. 

Tahap-tahap penggunaan metode make a match dalam penelitian ini 

adalah siswa dikelompokkan secara heterogen, terdiri dari 4-5 siswa dan 

diberi LKS untuk didiskusikan dan sebagai petunjuk dalam permainan 
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dengan menggunakan metode make a match, setiap siswa memperoleh 

sebuah kartu yang berisi soal atau jawaban, setiap siswa memikirkan 

soal atau jawaban dari kartu yang dipegang kemudian menuliskannya 

pada buku, setiap siswa mencari pasangan kartu yang dipegang pada 

teman satu kelompok atau kelompok lain, jika seluruh anggota 

kelompok telah menemukan pasangan kartu yang cocok, maka 

kelompok tersebut segera berdiskusi dan menuliskan hasilnya pada LKS 

yang telah disediakan kemudian mempresertasikannya di depan kelas, 

setelah semua kelompok mepresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari. Suasana pembelajaran dengan menggunakan metode make a 

match akan riuh, tetapi sangat asik dan menyenangkan. 

  

 

 

 

 


