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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa mata 

pelajaran  matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi. Oleh sebab itu akan sangat penting  jika 

matematika dapat dikuasai sedini mungkin oleh para siswa. Namun faktanya 

banyak siswa yang tidak menguasai matematika, termasuk anak-anak yang masih 

duduk dibangku SD/MI. Mereka menganggap bahwa matematika sulit dipelajari 

karena cara mengajar guru kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit masih kebanyakan 

ceramah sehingga menyebabkan kejenuhan dalam diri siswa itu sendiri akibatnya 

mereka menjadi semakin tidak suka terhadap matematika. Sehingga motivasi dan 

hasil belajar matematika mereka menjadi semakin merosot. 

Hal ini yang terjadi di SD Negeri 1 Parikesit, metode pembelajaran yang 

digunakan guru kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit masih menggunakan metode 

pembelajaran ceramah.Dengan metode mengajar yang monoton yaitu ceramah 

sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Kondisi nyata saat kegiatan 

pembelajaran yaitu siswa belum terlibat aktif dalam pembelajaran banyak diantara 

mereka yang terlihat bosan, mengantuk dan hanya sesekali mencatat. Dominasi 

penggunaan metode ceramah saat pelajaran membuat suasana kelas menjadi 

benar- benar menjadi pasif. Akibat dari pembelajaran matematika yang hanya 

berpusat pada guru membuat motivasi belajar siswa rendah sehingga hasil belajar 

siswa menjadi rendah pula. Data yang diperoleh dari 14 siswa ada 8 siswa yang 

memiliki motivasi rendah dan 6 siswa yang memiliki motivasi tinggi sedangkan 

hasil belajar dari 14 siswa ada 6 siswa yang tuntas dan 8 siswa belum tuntas.  
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Suprijono (2012:7) mengatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. Tetapi dengan adanya fakta masih terdapat siswa yang belum tuntas pada 

nilai ulangan, bisa dikatakan bahwa siswa- siswa kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit 

belum memperoleh kemampuan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.  

 Hadi dalam Dewirawati (2012:3) mengungkapkan bahwa dalam proses 

pembelajaran diperlukan metode pembelajaran karena metode pembelajaran 

sangat berpengaruh pada keberhasilan siswa dalam belajar. Pembelajaran yang 

baik adalah pembelajaran yang interaktif. Guru hanya sebagai motivator dan 

fasilitator siswa yang melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

adalah motode pembelajaran Make A Match karena metode pembelajaran tersebut 

mengajak siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai topik atau konsep 

dalam suasana yang menyenangkan.  

 Keunggulan dari metode ini dalam memecahkan Masalah akan 

diselesaikan secara bersama dan disimpulkan bersama, peran guru hanya sebagai 

fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Pada interaksi 

siswa terjadi kesepakatan, diskusi, menyampaikan pendapat dari ide-ide pokok 

materi, saling mengingatkan dari kesalahan konsep yang disimpulkan, membuat 

kesimpulan bersama. Interaksi belajar yang terjadi benar-benar interaksi dominan 

siswa dengan siswa. Dalam aktivitas siswa selama pembelajaran Make A Match 

benar-benar memberdayakan potensi siswa untuk mengaktualisasikan 

pengetahuan dan keterampilannya sehingga siswa aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Apabila siswa lebih aktif maka hasil belajar matematika pun 

menjadi lebih baik lagi. Jadi apabila siswa memiliki motivasi yang tinggi maka 

hasil belajarnya akan meningkat. 

 Melihat kondisi di SD Negeri 1 Parikesit, maka akan dilkukan penelitian 

dengan judul: “Penerapan Metode Make A Match untuk meningkatkan Motivasi 

dan Hasil Belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit Kecamatan 

Kejajar Kabupaten Wonosobo Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka dapat diidentifikasi 

masalah yang terjadi dalam pembelajaran yaitu: 

a. Kegiatan belajar mengajar pada kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit masih 

mengunakan metode ceramah hal itu menyebabkan motivasi belajar siswa 

rendah sehingga menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah pula. 

b. Nilai Matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit relatif rendah, 

belum mencapai KKM yang ditentukan yaitu 70. Dari 14 siswa hanya ada 6 

siswa yang berhasil mencapai KKM dan 8 siswa belum mencapai KKM.  

1.3 Cara Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian di atas, maka 

pemecahan masalah dapat didentifikasi sebagai berikut: nilai Matematika 56% 

siswa belum mencapai KKM. Metode pembelajaran yang selama ini digunakan 

masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa tidak bergairah untuk 

mengikuti pelajaran. Jika masalah-masalah tersebut tidak diatasi maka dalam 

pembelajaran tingkat selanjutnya, siswa akan lebih sulit menerima dan memahami 

serta terus menganggap matematika itu adalah pelajaran yang sulit sehingga juga 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Maka dari itu harus segera diatasi agar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Sebagai bentuk perbaikan pembelajaran maka akan dilakukan penelitian 

menggunakan metode pembelajaran Make A Match. Dengan metode Make A 

Match pembelajaran akan terpusat pada siswa dan siswa akan belajar sambil 

bermain mencari pasangan dengan mempelajari sesuatu konsep atau topik tertentu 

dalam suasana yang menyenangkan . Hal tersebut menunjukkan bahwa metode 

Make A Match akan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa akan meningkat.  

Pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan gairah siswa, membuat 

siswa lebih rileks dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga transfer 

pembelajaran berjalan dengan baik sehingga pemahaman materi yang dipelajari 

pun meningkat. Setelah memahami materi maka siswa dengan mudah dapat 
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mengerjakan soal-soal yang lebih bervariasi sehingga hasil belajar siswa akan 

sesuai dengan yang diharapkan.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan  indentifikasi masalah diatas, maka 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Apakah dengan metode pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan 

motivasi belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 4 SD Negeri 1 

Parikesit? 

b. Bagaimana penerapan metode Make A Matchuntuk meningkatkan motivasi 

belajar pada mata pelajara Matematika siswa kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit ? 

c. Apakah dengan metode pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 4 SD Negeri 1 

Parikesit? 

d. Bagaimana penerapan metode Make A Matchuntuk meningkatkan hasil 

belajar mata pelajara Matematika siswa kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan untuk mencapai hasil yang 

jelas dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan teratur. Adapun tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

a. Meningkatkan motivasi siswa dengan metode pembelajaran Make A Match 

pada mata pelajaran Matematika kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit, Semester II 

tahun pelajaran 2012/2013. 

b. Untuk mengetahui penerapan metode Make A Matchyang digunakan dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit 

Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Tahun Pelajaran 2012/2013 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode pembelajaran Make A 

Match pada mata pelajaran Matematika kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit, 

Semester II tahun pelajaran 2012/2013. 
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d. Untuk mengetahui penerapan metode Make A Matchyang digunakan dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 1 Parikesit Kecamatan 

Kejajar Kabupaten Wonosobo Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan dalam 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada pembelajaran 

matematika terutama pada peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa 

melalui metode pembelajaran Make A Match. 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dengan menerapkan metode Make A Match pada proses pembelajaran 

dapat menumbuhkan semangat kerjasama antar siswa, meningkatkan 

antusias dan daya tarik siswa terhadap pembelajaran terutama pada 

pelajaran Matematika. 

b. Bagi Guru 

Menambah pengalaman bagi guru dengan diterapkannya metode Make A 

Match yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Diperolehnya masukan bagi sekolah dalam usaha perbaikan proses 

pembelajaran terkait dengan penerapan metode Make A Match sehingga 

berdampak pada peningkatan mutu sekolah. 

 


