
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia teridiri atas 3 jalur yaitu pendidikan formal, 

informal dan nonformal. Pendidikan nonformal meripakan pendidikan dimana 

dalam pelaksaan pendidikannya diluar pendidikan formal dengan pelaksanaannya 

terstruktur dan berjenjang. Pendididkan informal yaitu pendidikan yang berada di 

dalam lingkup keluaraga maupun masyarakat. Sedangkan untuk pendidikan 

formla yaitu pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar (SD), pendidikan 

menengah (SMP) dan pendidikan tinggi (SMA) dengan jalur pendidikan yang 

berstruktur dan berjenajng. Pendidikan informal sering menjadi bahan 

perbincangan terutama dalam pelaksanaan kurikulum yang masih sering 

mengalami perubahan-perubahan didalamnya.  

Kurikulum yang berlaku saat ini yaitu kurikulum dengan pendekatan 

pembelajaran tematik terpadu, dimana dalam pelaksaannya hampir sama dengan 

pembelajaran tematik pada umumnya, yang membedakan adalah mata pelajaran 

Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai 

mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelas IV, V dan VI. Sehingga mata 

pelajaran matematika tidak diajarkan brsamaan dengan mata pelajaran lain dalam 

tema, melainkan diajarkan secara terpisah atau berdiri sendiri. 

Keberhasilan suatu proses kegiatan belajar mengajar matematika dapat 

diukur dari hasil belajar siswa maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan 

pembelajaran, namun semakin rendah hasil belajar siswa maka semakin rendah 

pula tingkat keberhasilan suatu pembelajaran. Tinggi rendahnya hasil belajar 
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siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sekolah yang 

meliputi metode mengajar, kurikulum, rancangan pelaksanaaan pembelajaran dan 

hubungan guru dengan siswa. 

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa keberhasilan suatu 

pembelajaran salah satunya dipengaruhi oleh faktor sekolah. Guru sebagai salah 

satu pemeran pentng dalam proses pembelajaran yang mengatur kemana arah 

pembelajaran tersebut berjalan, maka kemampuan mengajar guru harus 

diperhatikan. Terkadang guru memiliki kemampuan baik dalam menyampaikan 

materi di kelas, namun kendala lain yang sering dijumpai adalah kebosanan siswa 

dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik akan selalu 

melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Peran guru penting dalam proses pembelajaran untuk mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi siswa. Pada proses pembelajaran, siswa masih kurang bisa 

memahami materi yang di sampaikan dengan guru. Hal inilah yang mendorong 

guru harus kreatif dalam menjadikan suasana belajar matematika yang 

menyenangkan dapat dilakukan dengan permainan atau games juga media 

pembelajaran. Permainan erat hubungannya dengan anak-anak terutama pada 

jenjang Sekolah Dasar. Melalui permainan, siswa akan terbawa suasana yang 

menyenangkan sambil mempelajari suatu materi. Pada kenyataannya disekolah 

SDI Restu Ibu ini masih cenderung tidak menggunakan model pembelajaran, 

terutama pada mata pelajaran matematika materi pecahan yang tidak 

menggunakan model pembelajaran sehingga siswa kurang tertarik dengan 

pembelajaran matematika yang mengakibatkan siswa kurang memahami materi 
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pecahan dan bagaimana cara menyelesaiakan soal-soal yang diberikan guru. 

Karena pengguna model pembelajaran memang penting dalam pembelajaran guru 

seharusnya menggunakan model dan memasukkanya dalam RPP (Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran). Di SDI Restu Ibu, guru kelas dalam penggunaan RPP 

(Rancanagan Pelaksanaan Pembelajaran) ini tidak pernah menggunakan model 

pembelajaran Make a match . Penggunakan model pembelajaran dengan games 

ini  siswa tidak akan merasa terbebani ketika pembelajaran dan akan lebih tertarik 

dengan  

 Tujuan pembelajaran matematika  menekankan pada dimensi pedagogik 

modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan scientific (ilmiah) 

(Kemendikbud, 2013). Dalam pembelajaran matematika kegiatan yang dilakukan 

agar pembelajaran bermakna yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

menyaji, dan mencipta. Pembelajaran matematika sebagai salah satu mata 

pelajaran disekolah dasar yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan 

iptek karena mempelajari matematika sama halnya melatih siswa dalam 

mmecahlan masalah yang dihadapi. Perkembangan pesat dibidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, dan teori peluang.  

Tercapainya tujuan pembelajaran matematika, dapat diketahui 

keberhasilannya dalam mencapai pembelajaran yang bermakna, dilihat dari hasil 

belajar siswa. Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia 

berubah dalam sikap  dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mengacu kepada 

taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson dan 

Harrow mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor menurut Winkel 
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(Purwanto, 2010). Hasil belajar dipengaruhi oleh kemampuan manusia itu sendiri 

dan cara pengajaran yang menyampaikan materinya. Sehingga hasil belajar 

merupakan kemampuan keterampilan, sikap dan keterempilan yang diperolah 

siswa setelah menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas IV di SDI Restu Ibu pada 

mata pelajaran matematika ini rata-rata siswa paling rendah dibanding dengan 

mata pelajaran yang lainnya. Berdasarkan daftar nilai siswa kelas IV tahun ajaran 

2018/2019 semester 1 bahwa nilai rata-rata matematika materi pecahan desimal 

dan menyederhanakan masih rendah. Mayoritas siswa kelas IV masih kesulitan 

memahami materi pecahan desimal dan perkalian. Hal ini terlihat dari ulangan 

harian matematika siswa kelas IV SDI Restu Ibu pada materi pecahan senilai dan 

memebandingkan pecahan, darai 24 siswa dan yang 18 siswa nilainya tidak 

mencapai KKM dengan rentang nilai 40-65, 6 siswa yang melebihi KKM dengan 

rentan nilai 70-100. Guru kelas IV SD Restu Ibu menentukan nilai ketuntasan 

minimal (KKM) adalah 70.  

Hasil pengamatan di lapangan pada tanggal 20 November 2018 

memperlihatkan bahwa siswa merasa jenuh akan pembelajaran matematika, hanya 

kurang dari setengah jumlah siswa saja yang aktif dalam memperhatikan serta 

menyimak pembelajaran yang disampaikan guru di depan kelas terlebih lagi jika 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi, mereka cenderung akan 

malas untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Mereka berpandangan belajar 

matematika di sekolahnya hanya sekedar diajarkan bagaimana siswa dapat 

memecahkan dan menyelesaikan soal dengan baik tanpa mengetahui dalam 
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kehidupan nyata. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa 

dalam pelajaran matematika. Disamping itu ada hal lain lagi yang ditemukan oleh 

peneliti yaitu adanya kelompok berteman dalam kelas tersebut sehingga siswa 

selalu ingin ketika kegiatan diskusi kelompok, mereka ingin satu kelompok 

dengan teman bermainnya dan tidak ingin jika satu kelompok dengan teman yang 

buka teman bermainnya. 

Hasil wawancara pada hari rabu, tanggal 05 Desember 2018 dalam 

pembelajaran guru masih banyak menggunakan metode ceramah dan masih jarang 

menggunakan alat peraga atau media  dalam menyampaikan pelajaran 

matematika. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya antusiasme siswa dalam 

mengikuti pebelajaran. Selain itu interaksi siswa dengan guru belum terlihat, 

siswa belum aktif bertanya selama proses pembelajaran. Siswa juga mengalami 

kesulitan di dalam mengikuti pembelajaran matematika. Hal ini terlihat ketika 

dalam mengerjakan  soal latihan masih banyak siswa yang tidak bisa dan tidak 

selesai. Guru merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan 

pemahaman siswa akan suatu materi pembelajaran, karena guru memiliki peran 

untuk membimbing dan memfasilitasi siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil belajar mata 

pelajaran matematika tentang materi pecahan. 

Masalah di atas dapat diatasi dengan memperbaiki pola pembelajaran. 

Banyak cara yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran make a match, dimana sesuai dengan karakterisktik siswa Sekolah 

Dasar karena merupakan model pembelajaran berbasis game (permainan). model 

pembelajaran make a match merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa 
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bekerja secara berkolaborasi, selain itu, model pembelajaran Make a match juga 

untuk tipe gaya belajar siswa, yaitu visual, auditorial dan kinestetik. Model 

pembelajaran ini memiliki keunggulan, yaitu melalui model ini siswa dapat 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

yang menyenangkan sehingga melatih siswa agar mau bekerjasama dengan teman 

lainnya meskipun itu bukan merupakan teman dekatnya. 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang 

lain (Rusman, 2012). Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya 

para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk 

mencapai tujuan pendidikannya.  Dalam pembelajaran matematika hendaknya 

menerapkan model pembelajaran yang membuat siswa aktif dan kreatif dalam 

pembelajarannya. Model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika aktif dan kreatif salah satunya yaitu model pembelajaran make a 

match. 

Model make a match (membuat pasangan) merupakan salah satu jenis dari 

model  dalam pembelajaran kooperatif (Kurniasih dkk, 2016). Model 

pembelajaran make a match merupaka model pembelajaran dimana dalam 

pelaksanaannya terdiri dari kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan sedangkan 

kartu lainnya berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kartu-

kartu inilah yang nantinya akan menjadi media dalam model make  a match. Guru 

disini berperan sebagai pembimbing jalannya diskusi dalam mencocokkan 

jawaban siswa. Sedangkan siswa yang akan berperan aktif dalam pembelajaran. 
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Keterlibatan siswa jelas terlihat dari bagaimana kusaha siswa dalam mencari 

jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Keterlibatan siswa inilah yang 

menjadikan siswa mendapatkan pemahaman lebih dari sekedar guru yang 

berceramah. Salah satu keunggulan model pembelajaran make a match adalah 

siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dengan 

batas waktu yang ditentukan sehingga siswa dituntut untuk lebih cepat berpikir 

dalam menemukan kartu pasangan soal dan jawaban. Model pemelajaran ini juga 

dapat melatih siswa untuk mengungkakan ide atau gagasan matematika yang ia 

miliki kepada temannya menurut Lorna Curran (dalam Rusman, 2012).  

Model pembelajaran Make a match diharapkan mampu meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi, semangat siswa dalam belajarnya dan 

partisipasi siswa di dalam kelas. Dengan adanya penerapan model pembelajaran 

ini siswa akan lebih semangat dalam mempelajari konsep dan materi karena 

dalam pelaksanaannya siswa akan mencari pasangan sambil belajar mengenai 

suatu konsep dalam suasana yang menyenangkan. Dimana dalam model 

pembelajaran ini guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap 

kelompoknya diberikan kartu soal dan jawaban. Selanjutnya masing-masing 

anggota kelompok harus menemukan pasangan dari kartu yang sudah dibagikan 

setiap kelompok. Model pembelajaran make a match pada penelitian ini 

digabungkan dengan teori gagne yang mempunyai fase-fase dalam proses belajar 

yaitu  Fase receiving the stimulus situation (apprehending), merupakan fase 

seseorang memperhatikan stimulus tertentu, Fase stage of acquition, merupakan 

menghubung-hubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan 

sebelumnya, Fase stroger/retensi adalah fase penyimpanan informasi, Fase 
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Retrieval/Recall  adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali 

informasi yang ada dalam memori. Kadang-kadang saja informasi itu hilang 

dalam emori jangka panjang. Untuk lebih daya ingat maka perlu informasi yang 

baru dan yang lama disusun secara terorganisasi, diatur dengan baik atas 

mengelompokkan-pengelompokkan menjadi ketegori, konsep sehingga lebih 

mudah dipanggil (Lefudin, 2014). Menggabungkan dengan teori gagne ini siswa 

akan lebih mengingat materi dalam jangka waktu dekat atau lama karena dengan 

permaian kartu tersebut akan lebih mudah diingat dan tidak membosankan pada 

saat proses pembelajaran matematika. Fase-fase tersebut digunakan untuk 

memberikan pengetahuan pada siswa, tetapi juga harus membangun dalam 

pikirannya. Siswa mempunyai kesempatan untuk pengalaman langsung dalam 

menetapkan ide-ide mereka sendiri (Rusman, 2012). Dengan kesempatan yang 

diberikan kepada siswa untuk menempatakan ide-ide yang mereka miliki, siswa 

akan menciptakan ide-ide baru dengan kreatifitas yang mereka miliki. Sehingga 

mereka akan lebih tertarik untuk 

Dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan model pembelajaran Make 

a match yang telah dilakukan. Diantaranya, Wirawan Andianto Abdullah (2015) 

judul skripinya yaitu “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A 

Match Dalam Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 

III SD Negeri 3 Palar, Klaten”. Berdasarkan hasil penelitian dengan 

menggunakan model pembelajaran make a match bahwa hasil belajar siswa yang 

menerapkan dengan model pembelajaran make a match lebih meningkat dari pada 

siswa yang pembelajarannya tanpa menggunakan model pembalajaran Make a 

match. Ayu Nur Anisa (2017) judul skripsinya yaitu “Penerpan Modek 



9 
 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar Kompetensi Dasar Membukukan Jurnal Penyesuaian Siswa Kelas X 

Akuntansi 1 SMK Koperasi Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017”. Hasil dari 

peneliti tersebut bahwa dengan menggunakan model pembelajaran make a match 

secara keseluruhan aktifitas siswa sudah tergolong aktif dan hasil belajarnya 

dalam kategori baik yaitu dari rata-rata nilai pada pre test adalah 64,82 sedangkan 

pada post tes adalah 69,86. Sedangkan peneliti yang sekarang Penerapan Model 

Pembelajaran Make A Match Dengan Teori Gagne Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Materi Pecahan Di Kelas IV SDI Restu Ibu.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran Make a match dan teori gagne dapat digunakan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Make a match dengan teori gagne pada mata pelajaran matematika 

dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Make a match dengan Teori 

Gagne untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan di Kelas IV 

SDI Restu Ibu Malang. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi pecahan pada siswa 

kelas IV SDI Restu Ibu Malang  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diatas, peneliti memiliki rumusan masalah  

yaitu : 

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika dengan model Make a 

match dengan teori gagne untuk meningkatkan hasil belajar matematika  materi 

pecahan di kelas IV? 

C. Tujuan Peneliti dan Pengembangan  

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. 

Adapun tujuan dari peneliti adalah : 

1. Melaksanakan pembelajaran matematika dengan model Make a match 

dengan teori gagne  

D. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan teori pembelajaran yang digunakan, sehingga peneliti dapat 

menyusun hipotesis sebagai berikut: dengan diterapkannya model pembelajaran 

make a match dengan teori gagne maka dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pada materi pecahan kelas IV SDI Rest Ibu Malang.  

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah masukan baik yang 

bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut : 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai model pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi guru, siswa, peneliti dan 

observator sebagai berikut : 
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1. Guru  

Untuk menambah wawasan tentang model pembelajaran make a match 

dengan teori gagne untuk meningkatkan hasil belajar  pada mata pelajaran 

matematika khususnya materi pecahan  

2. Siswa  

Untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan pada mata pelajaran 

matematika khususnya materi pecahan. 

3. Peneliti 

Untuk menambah wawasan mengenai penerapan model pembelajaran 

make a match dengan teori gagne untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar siswa. 

F. Definisi operasional  

1. Model Make a match adalah suatu teknik pembelajaran yang menggunakan 

kartu sebagai media pembelajaran dan alat bantu dalam menjelaskan materi 

pecahan. Sehingga siswa akan mencari pasangan dari kartu yang dibawanya 

untuk memecahkan permasalahannya, kemudian setelah memecahkan 

masalahnya maka akan dipresentasikan kepada semua siswa.  

2. Pecahan yaitu diartikan sebagian materi yang menyajikan tentang konsep-

konsep pecahan dengan kompetensi dasar mengenal pecahan, 

membandingkan pecahan, dan memecahkan maslaah yang berkaitan dengan 

pecahan. Materi pecahan ini dipelajari pada kelas IV Semester I. 

3. Hasil belajar merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa 

pada mata pelajaran matematika dengan materi pecahan dan diukur dengan 
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alat evaluasi (tes tertulis). Hasil belajar di katakan berhasil bila ≥ 70% siswa 

mendapatkan nilai diatas KKM yaitu 65. 

4. Teori Gagne merupakan fase-fase dalam  proses pembelajaran yang di 

ciptakan dengan Gagne. Fase-fase dalam proses pembelajaran teori gagne ini 

proses pembelajaran yang mengulang kembali informasi atau materi yang 

diberikan dengan guru kepada siswa, agar siswa tidak lupa akan materi yang 

sudah diberikan. 

5. Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang dilakukan di 

sekolah, dri proses siswa dari tidak mengerti hingga guru menjelaskan siswa 

menjadi mengerti pada pembelajaran yang dilaksanakan disekolah. 

 


