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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Pendidikan adalah suatu sistem berakar atau bersumber pada 

filsafat hidup. Dalam filsafat hidup inilah tercermin nilai-nilai yang dianut 

dan gambaran manusia yang dicita-citakan, yang kemudian akan menjadi 

dasar dan tujuan pendidikan. Selain itu pendidikan hanya akan berarti dan 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan, 

peningkatan kualitas pendidikan merupakan kebijaksanaan dan program yang 

harus dilaksanakan secara optimal.  

Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan sebagai penggerak 

dan motivator pembangunan nasional tidak terlepas dari bagaimana 

pendidikan menghasilkan tenaga terampil dalam bidang masing-masing. 

Dengan kata lain pendidikan perlu menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan masyarakat. 

            Di dalam Undang-undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 tentang ”Sistem Pendidikan Nasional” menyatakan, ”Pendidikan 

diselenggarakan dengan memberikan keteladan, membangun kemauan, dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran”. 

Berbicara masalah pendidikan cakupannya cukup luas, untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas diperlukan manajemen 

pendidikan yang dapat memobilisasi segala sumber daya pendidikan 
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khususnya peserta didik. Dalam Proses Belajar Mengajar, salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah matematika.  

Matematika merupakan ilmu yang bersifat universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern. Artinya, matematika mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam berbagai disiplin ilmu serta memajukan daya pikir 

manusia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan yang pesat di bidang 

teknologi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang 

bilangan, aljabar, analisis, teori peluang. Untuk dapat menguasai dan 

menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika 

yang kuat sejak usia dini. Sehingga berangkat pada persepsi tersebut mata 

pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta didik sejak dari 

Sekolah Dasar (SD) untuk membekali siswa agar mempunyai kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, serta memiliki kemampuan 

bekerjasama. Jadi diharapkan dalam proses belajar mengajar, keaktifan siswa 

dapat ditingkatkan lagi sehingga hasil belajarnya pun meningkat (BSNP, 

2007: 416) 

Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek 

abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran 

suatu konsep dalam pembelajaran matematika agar mudah dimengerti oleh 

siswa. Pembelajaran matematika adalah melatih cara berfikir secara 

sistematis, logis, kritis, kreatif. 

Pada saat ini antusias siswa untuk belajar mata pelajaran matematika 

masih rendah, selain itu kurang terampilnya guru dalam mengembangkan 
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pembelajaran sangat berpengaruh, fokus pembelajaran hanya terpusat pada 

guru (Teacher-centered) dan kurangnya keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

Menurut pengamatan peneliti khususnya di SDN Banarankulon 3 

Bagor, Nganjuk. Saat ini tidak jarang pelajaran matematika diajarkan 

dengan pendekatan yang berorientasi kepada guru. Padahal idealnya 

pelajaran disampaikan dengan pendekatan yang berpusat pada siswa dan 

menyentuh akan kebutuhan anak. Secara tidak disadari, karena rutinitas 

tugasnya mengakibatkan guru tidak begitu peduli apakah siswanya telah 

atau belum memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Sejauh mana 

siswa telah mengerti (understanding) dan tidak hanya sekedar tahu 

(knowing), tentang konsep matematika yang sudah disampaikan dalam 

proses pembelajaran. Rutinitas yang dilakukan para guru tersebut meliputi 

penggunaan pendekatan pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran 

yang cenderung monoton yaitu kapur dan tutur (chalk-and-talk). 

Sebenarnya upaya untuk mengatasi kesulitan belajar dan rendahnya hasil 

belajar matematika siswa telah banyak dilakukan oleh guru. 

Kenyataan di kelas menunjukkan bahwa banyak guru masih 

menggunakan pembelajaran secara tradisional (teacher centered), guru 

enggan mengemas proses pembelajarannya secara kreatif dan inovatif. 

Pengajaran matematika umumnya lebih berpusat pada guru dan bukan pada 

siswa. Guru lebih mendominasi dalam kegiatan belajar mengajar sedangkan 

siswa lebih berperan sebagai pendengar dan pencatat yang baik. Guru 
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cenderung mentransfer pengetahuan matematika yang mereka miliki ke 

dalam pikiran siswa sedangkan siswa diharapkan dapat menyerap begitu 

saja pengetahuan yang diberikan guru. 

Untuk itu perlu ada metode pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara langsung dalam pembelajaran. Kenyataan di lapangan umumnya mata 

pelajaran Matematika dianggap pelajaran yang paling sulit, sehingga hal ini 

mengakibatkan hasil belajar para siswa menjadi rendah. Tetapi untuk sebagian 

siswa mata pelajaran matematika adalah salah satu pelajaran yang disenangi, 

apalagi bila materi pelajaran disajikan dengan metode yang menarik, siswa 

dengan tekun saat pengajaran. Dalam mengajar guru harus berusaha 

mengaktifkan atau membelajarkan siswa. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di SDN Banarankulon 3, 

Bagor, Nganjuk diketahui bahwa rendahnya hasil belajar Matematika kelas II 

tersebut terutama terletak pada materi perkalian. Masih bersifat biasa dan 

kurang menarik sehingga setiap pelajaran berlangsung siswa jadi kurang 

tertarik dan kurang berminat dalam mengikuti pelajarannya. Selain itu di 

dalam pembelajaran Matematika masih menghadapi banyak siswa yang 

mengalami kesulitan.  

Kesulitan - kesulitan yang dimaksud antara lain: 

1. Guru masih menggunakan metode ceramah dan penugasan; 

2. Guru tidak menggunakan media yang bervariasi; 

3. Siswa menganggap bahwa perkalian itu sulit sehingga masih sulit 

memahami perkalian; 
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4. Kurangnya motivasi/ antusias siswa karena pembelajaran dari guru 

kurang menyenangkan; 

5. Siswa pasif (hanya sebagian siswa yang aktif dalam proses pembelajaran); 

6. Penataan kelas yang monoton; 

7. Dari hasil nilai evaluasi soal tentang perkalian menunjukkan bahwa 11 

dari 31 siswa mendapatkan nilai dibawah KKM ≤69. 

Tabel 1.1  Nilai UH 

No  Nilai  Jumlah Siswa 

1. 

2. 

3. 

100 – 80 

79 – 69 

68 – 0  

12 siswa 

 8 siswa 

11 siswa 

Jumlah  31 siswa 

 

Dari hasil ulangan harian di atas terbukti masih terdapat 11 siswa yang 

belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan dari 

sekolah yaitu ≤69. Apabila diprosentasekan yang belum memenuhi KKM 

yaitu 35% siswa dan yang sudah memenuhi KKM yaitu 65% siswa. Nilai 

hasil ulangan harian masih kurang memuaskan jika dibandingkan dengan 

materi pelajaran yang lainnya. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat memecahkan masalah 

tersebut adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran 

kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama di 

antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, karena 

dengan model pembelajaran kooperatif siswa belajar memahami konsep 

mereka sendiri dengan cara belajar berkelompok yang anggotanya heterogen. 
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Sampai saat ini sudah cukup banyak model pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan, diantaranya adalah STAD, Make a Match (Mencari 

Pasangan), Teams Games Tournament (TGT), Team Assisted 

Individualization (TAI), Group Investigation (GI), Two Stray Two Stay 

(TSTS) dan lain-lain. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti ingin meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar Matematika kelas 2 tentang perkalian melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match (Mencari Pasangan). 

Model Make a Match (Mencari Pasangan) pertama kali dikembangkan oleh 

Make a Match Lorna Curran pada tahun 1994, yaitu suatu model 

pembelajaran yang menghadapkan siswa pada permasalahan dengan cara 

mencari pasangan dengan menggunakan kartu-kartu yang mana kartu-kartu 

tersebut merupakan soal dan jawaban dimana siswa yang dapat mencocokkan 

kartunya akan diberi poin sebelum batas waktu yang ditentukan, sehingga 

model ini mengajarkan anak belajar dalam suatu permainan.  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widiyah Suwasti 

(2010) dengan penelitian yang berjudul” Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Strategi Mencari 

Pasangan Tentang Perkalian Dan Pembagian Sampai Dengan 50 Pada Siswa 

Kelas II Sekolah Dasar Negeri 01 Jungke Tahun 2009/2010”, berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu pada penelitian ini saya 

menggunakan metode Make a Match  (mencari pasangan) karena tujuan saya 

sama yaitu untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Pada 
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penelitian ini saya menambahkan aktivitas karena hasil belajar diperoleh dari 

adanya aktivitas siswa dalam pembelajaran di kelas. 

Berpijak dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mencoba 

melakukan Penelitian Tindakan (action research) tentang ”Peningkatan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Model Pembelajaran Kooperatif 

Melalui Metode Make a Match (Mencari Pasangan) Tentang Perkalian 

pada Siswa Kelas II SDN Banarankulon 3, Bagor, Nganjuk Tahun 

2010/2011” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah:  

1. Apakah model pembelajaran kooperatif melalui metode Make a Match 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa tentang perkalian pada siswa 

kelas II SDN Banarankulon 3 Bagor, Nganjuk Tahun Pelajaran 

2010/2011? 

2. Apakah model pembelajaran kooperatif melalui metode Make a Match 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang perkalian pada siswa kelas 

II SDN Banarankulon 3 Bagor, Nganjuk Tahun Pelajaran 2 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif melalui metode Make a 



8 
 

Match tentang perkalian siswa kelas II SDN Banarankulon 3 Bagor, 

Nganjuk Tahun Pelajaran 2010/2011. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif melalui metode Make a 

Match tentang perkalian siswa kelas II SDN Banarankulon 3 Bagor, 

Nganjuk Tahun Pelajaran 2010/2011. 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan semua uraian di atas, maka dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. “Jika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif melalui metode Make a Match, maka aktivitas belajar tentang 

perkalian siswa kelas II SDN Banarankulon 3, Bagor, Nganjuk akan 

meningkat” 

2. “Jika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif melalui metode Make a Match, maka hasil belajar tentang 

perkalian siswa kelas II SDN Banarankulon 3, Bagor, Nganjuk akan 

meningkat” 

1.5 Manfaat Penelitihan  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. SDN Banarankulon 3 

Hasil penelitian ini akan memberikan masukan yang baik pada sekolah itu 

sendiri dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar siswa guna 

peningkatan hasil belajar siswa dan mutu pendidikan di sekolah tersebut. 
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2. Guru 

a. Meningkatkan pemahaman guru tentang penggunaan model 

pembelajaran kooperatif dengan metode Make a match (mencari 

pasangan). 

b. Memberikan pemahaman guru dalam mengoptimalkan minat belajar 

siswa, melalui pembelajaran kooperatif dengan metode Make a match 

(mencari pasangan). 

c. Membiasakan guru dalam menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif yakni penggunaan model pembelajaran kooperatif dengan 

metode Make a match (mencari pasangan). 

d. Sebagai bahan masukan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

kelasnya. 

3. Siswa 

a. Sebagai motivasi agar siswa lebih meningkatkan hasil belajar 

khususnya dalam mata pelajaran matematika, serta tingkat 

kemampuan pada materi perkalian setelah pembelajaran.  

b. Meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui pembelajaran model 

kooperatif dengan metode Make a match (mencari pasangan). 

c. Dapat melatih siswa untuk bekerja sama secara kelompok atau 

berpasangan dengan siswa lain, sehingga akan meningkatkan rasa 

kreatifitas dan tanggung jawab. 
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4. Stakeholder (masyarakat) 

a. Dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap sekolah tersebut 

karena pembelajaran di kelas menerapkan pembelajaran PAIKEM. 

b. Dapat meningkatkan hubungan antara komite dengan sekolah. 

1.6 Batasan Isitilah Penelitian  

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari perbedaan 

penafsiran yang salah pada istilah yang digunakan dalam judul ini, maka 

diberikan batasan-batasan istilah yang ada hubungannya dengan judul ini, 

yaitu: 

1. Aktivitas belajar 

 Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas 

yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan 

adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi 

belajar aktif. 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar (Abdurrahman dalam Jihad, 2008: 14). Belajar itu sendiri 

merupakan proses perubahan perilaku siswa dalam bakat pengalaman dan 

pelatihan. Artinya tujuan kegiatan belajar mengajar ialah perubahan 

tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, 

bahkan meliputi segenap aspek pribadi.  
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3. Mata pelajaran Matematika 

Matematika merupakan ilmu yang bersifat universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern. Artinya, matematika mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam berbagai disiplin ilmu serta 

memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran Matematika adalah suatu 

mata pelajaran yang memfokuskan cara berfikir secara sistematis, logis, 

kritis,dan kreatif. 

4. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran suatu perencanaan atau suatu pola yang di gunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran dapat diartikan pula 

sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur 

materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas.  

5. Model pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) adalah model 

pembelajaran yang mengutamakan kerjasama di antara siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif juga dapat 

diartikan sebagai konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. 

6. Make a match (mencari pasangan)  

Metode Make a match (mencari pasangan) adalah metode pembelajaran 

yang menghadapkan siswa pada permasalahan dengan cara mencari 
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pasangan dengan menggunakan kartu-kartu yang mana kartu-kartu tersebut 

merupakan soal dan jawaban. Siswa mencari pasangan jawaban sebelum 

batas waktunya, dimana siswa yang dapat mencocokkan kartunya akan 

diberi poin. 

7. Perkalian 

Perkalian adalah suatu konsep matematika yang menggunakan operasi 

penjumlahan berulang untuk mengetahui hasilnya. 


