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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata pelajaran matematika masih dianggap sebagai mata pelajaran yang 

cenderung kurang menarik dan sukar bagi siswa sampai dengan saat ini. Bagi 

sebagian siswa, matematika telah dikenal sebagai mata pelajaran sulit. Hasil rata-

rata NEM para siswa baik di SD, SMP, maupun SMA telah membenarkan 

pendapat bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Hasil UAN dari pelajaran 

matematika belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran belum menunjukkan taraf tinggi, 

meskipun sudah banyak dilakukan penataran guru dalam rangka inservice training 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika di SD yang nantinya dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa (Setiawan, 2004). 

  Dalam pelaksanaan proses pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar, 

guru masih sering mengalami berbagai kendala dan kesulitan dalam menanamkan 

konsep-konsep matematika kepada siswa, khususnya dalam operasi hitung 

bilangan (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian). Semua guru 

belum mampu membuat dan menggunakan alat peraga secara tepat dalam 

menanamkan konsep-konsep dasar matematika tersebut. Kesulitan juga sering 

dialami karena sebagian siswa beranggapan bahwa pelajaran Matematika 

merupakan pelajaran yang tidak menarik, sulit, dan sangat membosankan. Kondisi 

seperti ini sering diperparah dengan munculnya rasa takut untuk mempelajari 

matematika, sebagai akibat dari kurangnya guru dalam menguasai strategi dan 

metode mengajar yang tepat. Sehingga perhatian, minat, dan peran aktif siswa 

dalam proses pembelajaran menjadi rendah. Hal ini akan sangat mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar siswa pada pelajaran Matematika. 

 Penerapan model pembelajaran di sekolah sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Siswa kadang-kadang merasa jenuh dengan penerapan satu
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jenis model pembelajaran yang dipakai oleh seorang guru secara terus menerus 

sehingga mengakibatkan materi pelajaran yang disajikan tidak dimengerti oleh 

siswa. Model pembelajaran yang digunakan harus melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran (Margiyanti, 2007). Pada pengajaran klasikal guru 

lebih mendominasi kegiatan belajar mengajar, sedangkan siswa lebih berperan 

sebagai pendengar dan pencatat yang baik. Guru sering memandang bahwa 

matematika merupakan produk bukan proses, sehingga dalam pembelajaran 

matematika  guru cenderung mentransfer pengetahuan matematika yang dimiliki 

ke dalam pikiran siswa, tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan matematikanya sendiri. 

 Pembelajaran yang klasikal membuat siswa sangat bergantung, kurang 

inisiatif, dan tidak terlatih untuk berdiri sendiri dalam hal belajar. Terlihat bahwa 

konsep pengajaran yang klasikal tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum KTSP 

dimana tugas guru adalah memberikan pembelajaran remidial bagi siswa yang 

kurang berprestasi atau yang berprestasi rendah dan mengembangkan proses 

pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara siswa dan guru sehingga 

guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator. 

 Materi operasi hitung campuran merupakan bagian dari matematika. 

Kesulitan guru dalam pengelolaan pembelajaran operasi hitung bilangan bisa 

dibilang menduduki peringkat atas. Pengelolaan pembelajaran materi operasi 

hitung bilangan di lapangan masih dijumpai berbagai kesulitan dan kendala baik 

dari segi guru maupun dari sisi pemahaman siswa, sehingga belum ada indikasi 

bahwa pembelajaran operasi hitung campuran merupakan pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan bagi siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 22 

siswa kelas IV B SD Negeri Pakis 01 pada materi operasi hitung bilangan 5 orang 

sudah memenuhi KKM dan 17 orang belum memenuhi KKM. Dengan KKM yang 

ditetapkan adalah 60. Sedangkan nilai rata-rata kelas hanya 51,8. 

 Masalah tersebut memerlukan suatu tindakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam matematika. Mengingat bahwa guru 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, maka guru 

dituntut untuk selalu proaktif dan responsif terhadap fenomena-fenomena yang 
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terjadi baik di dalam kelas, di luar kelas, ataupun di lingkungan sekitar serta 

perkembangan siswanya. Seorang guru harus memiliki kemampuan akademik, 

memahami kurikulum, menguasai strategi dan metode mengajar yang tepat, 

menggunakan media yang tepat dalam mengajar, memiliki komitmen tinggi akan 

tugas yang diembannya, bertanggung jawab, disiplin, serta profesional di 

bidangnya. Mengingat pentingnya peranan guru dalam dunia pendidikan tersebut 

sangatlah wajar bila pengajaran harus direncanakan dengan baik. Selain 

menggunakan strategi dan metode guru juga perlu memanfaatkan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Sebab media pembelajaran 

merupakan sarana yang penting dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep materi yang bersifat abstrak, lebih-lebih untuk siswa Sekolah Dasar. 

 Bertolak dari uraian di atas, maka sebagai jalan keluar diajukan strategi 

pembelajaran berhitung cepat dengan menggunakan model pembelajaran make a 

match. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep 

Matematika siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Pakis 1. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan di dalam kelas serta berdasarkan catatan hasil 

prestasi siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Pakis 1, pada semester II, tahun 

ajaran 2012/2013, diduga penyebab timbulnya masalah adalah sebagai berikut : 

1. Sebagian siswa beranggapan bahwa Matematika merupakan mata 

pelajaran yang tidak menarik, sulit, dan membosankan. 

2. Proses pembelajaran Matematika kurang kondusif. 

3. Guru masih sering mengalami kesulitan dalam menanamkan konsep-

konsep dasar Matematika kepada siswa khususnya dalam operasi hitung 

bilangan (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, apakah dengan menggunakan 

model pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SD 

Negeri Pakis 1? 



4 
 

 
 

 

1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri 

Pakis 1 pada mata pelajaran Matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran make a match. 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

untuk memperkaya referensi bagi guru, peneliti dan masyarakat ilmiah 

pada umumnya serta pengembangan program dalam upaya peningkatan 

kualitas pendidikan dan pembelajaran matematika. 

 

1.5.2 Manfaat praktis 

1. Bagi Guru 

Melalui penelitian ini diharapkan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran dapat dijadikan sebagai alternatif dalam 

pembelajaran matematika pada materi perkalian. Dan semoga dapat 

menjadikan masukan kepada guru sehingga termotivasi dalam 

meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. 

 

2. Bagi Siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran matematika dan jugan dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah 

a. Suasana pembelajaran di sekolah akan lebih kondusif terutama 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran Matematika. 

b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan yang 

dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
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4. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 

prestasi belajar siswa di sekolah tempat melakukan penelitian serta 

dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam dunia 

pendidikan. 


