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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Zaman semakin maju, banyak perkembangan yang terjadi begitu pula dengan 

ilmu pengetahuan. Banyak cara pandang lama yang digantikan dengan cara 

pandang baru. Ilmu pengetahuan yang baru muncul sesuai dengan perkembangan 

zaman. Tidak dipungkiri jika ilmu yang ada sekarang akan mengalami pergantian, 

perkembangan dan inovasi-inovasi baru. 

Dinamika ilmu pengetahuan yang terus berganti, melahirkan tuntutan baru 

untuk manusia. Untuk dapat tetap bertahan, manusia bukan hanya membutuhkan 

makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi manusia juga membutuhkan 

pendidikan untuk modal utama melanjutkan kehidupan. 

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik (Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2002: 263). Pendidikan dikenyam untuk meningkatkan 

kemampuan. Kemampuan itu dapat berupa kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Untuk peningkatan yang maksimal perlu dilakukan usaha yang 

maksimal pula. Peningkatan pendidikan terutama pada kegiatan belajar mengajar. 

Untuk menghasilkan pembelajaran yang baik, sebaiknya menggunakan 

pembelajaran yang PAIKEM atau pembelajaran aktif kreatif efektif dan 

menyenangkan. Dengan adanya PAIKEM, pembelajaran seharusnya 

menumbuhkan semangat dan memotivasi siswa, sehingga siswa akan giat dan 

merasa senang untuk belajar yang akan menumbuhkan hasil belajar yang 

maksimal. 

Namun kenyataannya, masih banyak siswa yang belum bisa mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Maksimal) untuk berbagai mata pelajaran. Terutama untuk 

pelajaran matematika. Fitriyah dan Abu Bakar (2008: 1), mengungkapkan 

“Matematika merupakan mata pelajaran  yang penting bagi siswa baik secara ilmu 

maupun secara formal. Secara ilmu kehidupan siswa sehari-hari tidak terlepas dari 
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penggunaan matematika, seperti dalam menghitung jumlah buku yang dimiliki. 

Secara formal matematika merupakan mata pelajaran yang harus dikuasai oleh 

semua siswa mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi”. 

Tetapi matematika merupakan momok bagi siswa. Hal tersebut disebabkan oleh 

pandangan negatif terhadap matematika dan anggapan bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sulit. Ini membuat siswa tidak menyukai bahkan malas 

untuk belajar matematika. Anak yang menganggap matematika merupakan 

pelajaran yang sulit, akan malas bahkan takut untuk mengerjakan soal-soal 

matematika. Mereka yang seharusnya bisa memperoleh hasil yang maksimal, 

tetapi kenyataannya memperoleh hasil belajar yang kurang maksimal bahkan jauh 

dibawah rata-rata. 

Berdasarkan observasi sementara di kelas V SD Kanisius Salatiga  

pembelajaran yang dilakukan kurang efektif. Anak usia sekolah dasar sedang 

berada pada tahap berpikir operasional konkrit dimana siswa SD membutuhkan 

hal yang konkrit sebagai media belajar. Tetapi matematika adalah ilmu deduktif, 

asiomatik, formal, hierarkis, dan abstrak (Karso, 2007: 14). Perbedaan 

karakteristik itu menuntut guru untuk mempunyai kemampuan khusus untuk 

menjembatani antara dunia anak yang belum berpikir secara deduktif agar dapat 

mengerti dunia matematika yang bersifat deduktif. Metode kooperatif tipe make a 

match adalah metode pembelajaran inovatif, yang merangsang terjadinya interaksi 

antar siswa. Dimana metode ini dapat membuat anak terangsang untuk senang 

dalam belajar (Sugiyanto, 2010:49). Dalam model ini siswa dibagi ke dalam dua 

kelompok, kelompok pertama memegang kartu soal dan kelompok dua memegang 

kartu jawaban. Siswa akan melakukan interaksi untuk mencocokkan kartu soal 

dan jawaban dengan benar. Make a match mempunyai karakteristik yang dapat 

membangkitkan kerjasama dan keingintahuan di antara siswa. Siswa dapat 

mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di dalam kartu yang dipegang dan 

menjelaskan dengan sederhana secara bersama-sama dengan pasangan dari kartu 

yang dipegangnya. Make a match menuntut siswa untuk berpikir secara mandiri 

terhadap masalah yang ditemukannya sehingga dapat merangsang keinginan siswa 

untuk belajar (Sugiyanto, 2010: 37-44). Hal ini sesuai dengan Permendiknas 
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Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, yang menyebutkan siswa SD harus 

memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Untuk itu guru harus dapat 

menciptakan pembelajaran yang aktif kreatif efektif dan menyenangkan serta 

mampu memanfaatkan benda konkrit untuk media pembelajaran agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa (Fitriyah dan Abu Bakar, 2008: 1). 

Berdasarkan latar belakang di atas, mengenai pentingnya penerapan metode 

kooperatif tipe make a match untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil 

Belajar Matematika Melalui Penerapan Metode Kooperatif Tipe Make a Match 

Pada Pelajaran Matematika Kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga Semester 2 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada saat pembelajaran Matematika kelas V SD 

Kanisius Cungkup Salatiga, dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang timbul. 

Pemahaman terhadap materi pelajaran matematika masih rendah, hasil nilai 

belajar matematika siswa masih rendah kurang dari KKM (70), dan siswa tidak 

berperan aktif dalam pembelajaran. 

Penyebab permasalahan dalam pembelajaran matematika adalah seharusnya 

belajar matematika menggunakan cara yang kreatif dan menyenangkan mengingat 

anak-anak usia SD mempunyai kebutuhan untuk belajar dan bermain yang dapat 

membawa kegembiraan. Namun, sarana yang menarik untuk belajar matematika 

bagi siswa SD masih kurang, guru juga tidak memberikan alat peraga yang nyata 

dalam pembelajaran, dan guru masih menggunakan model konvensional dalam 

mengajar (Fitriyah dan Abu Bakar, 2008:2-3). 

Permasalahan-permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi akan 

menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi siswa maupun bagi guru, 

dampaknya seperti prestasi belajar menurun dan siswa tidak bisa mengikuti materi 

selanjutnya. Sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, guru harus mampu 

menjadikan pelajaran yang sebelumnya tidak menarik menjadi menarik, yang 
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dirasakan sulit menjadi mudah, yang tadinya tidak berarti menjadi bermakna. 

Salah satunya dengan menggunakan model PAIKEM yang bisa meningkatkan 

semangat siswa untuk belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar (Sugiyanto, 

2009:1-2).  Salah satu model paikem adalah make a match. Berdasarkan  

penelitian yang dilakukan Noviana Irianti S. Penelitian tersebut berjudul 

“Penerapan Metode Pembelajaran Make A Match (Mencari Pasangan) Untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Semester 2 

SD Negeri 05 Mulyoharjo Jepara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar matematika pada siswa setelah mengikuti pembelajaran 

make a match pada pelajaran matematika.  Untuk itu, rencana yang akan 

dilaksanakan penulis yaitu menerapkan metode kooperatif tipe make a match pada 

pelajaran matematika kelas V di SD Kanisius Cungkup Salatiga. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: “Apakah penerapan metode kooperatif tipe make a match dapat 

meningkatkan hasil belajar Matematika kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga 

Tahun Pelajaran 2013/2014?” dan “Mengapa penerapan metode kooperatif tipe 

make a match dapat meningkatkan hasil belajar Matematika kelas V SD Kanisius 

Cungkup Salatiga Tahun Pelajaran 2013/2014?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar Matematika melalui metode kooperatif tipe make a match pada siswa kelas 

V SD Kanisius Cungkup Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014 dan 

mengetahui alasan meningkatnya hasil belajar Matematika siswa melalui metode 

kooperatif tipe make a match pada kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan tentang pengembangan 

pembelajaran dengan penggunaan metode kooperatif tipe make a match pada mata 

pelajaran Matematika. Selain itu juga melihat peluang pengembangan metode 

kooperatif tipe make a match. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman cara belajar 

yang baru bagi siswa dan meningkatkan hasil belajarnya, menumbuhkan semangat 

kerjasama antar siswa, meningkatkan motivasi daya tarik siswa terhadap 

pembelajaran terutama pada pelajaran Matematika.  

2) Bagi guru  

Dengan dilaksanakan penelitian ini, maka dapat menambah pengalaman 

dalam penerapkan metode kooperatif tipe make a match di kelas serta dapat 

digunakan sebagai acuan dalam menentukan desain pembelajaran matematika 

yang kreatif, menarik, dan menyenangkan. 

3) Bagi sekolah 

Menambah referensi yang digunakan untuk pembinaan guru terkait dengan 

penggunaan metode kooperatif tipe make a match. 

 


