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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

2.1.1.1 Pengertian Matematika 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di 

masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Mata 

pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah 

dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berfikir logis, analitis, 

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

diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 2007: 66). 

Menurut Karso (2007: 1.4), “Matematika adalah ilmu deduktif, asimatik, 

formal, hierarkis, abstrak, bahasa simbol yang padat. Selain itu matematika dapat 

membentuk pola pikir orang yang mempelajarinya menjadi pola pikir matematis 

yang sistematis, logis, kritis, dan penuh kecermatan”. 

Gatot Muhsetyo (2007: 12) menyatakan bahwa, “Objek dasar matematika 

itu abstrak, yaitu fakta, konsep, operasi dan prinsip. Ciri keabstrakan matematika 

beserta ciri lainnya yang tidak sederhana, yang menyebabkan matematika tidak 

mudah untuk dipelajari, dan pada akhirnya banyak siswa yang kurang tertarik 

terhadap matematika (masih lebih untuk daripada membenci atau alergi terhadap 

matematika). Ini berarti perlu ada jawaban yang dapat menghubungkan kelimuan 

matematika tetap terjaga dan matematika dapat lebih mudah untuk dipahami”. 
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Gatot Muhsetyo (2007:9) mengemukakan bahwa prinsip pembelajaran 

matematika adalah sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran dalam pengajaran matematika seperti 

latihan (drill), menghafal, dan ulangan memang memadahi 

tetapi akan lebih efektif apabila guru mendorong kreatifitas 

siswa dengan membantu menanamkan pengertian ide dasar 

dan prinsip-prinsip berhitung melalui kegiatan-kegiatan 

tersebut. Pembelajaran matematika yang dilandasi pengertian 

akan mengakibatkan daya ingat dan daya transfer yang lebih 

besar. Seperti yang dikemukakan oleh Thondike bahwa perlu 

diupayakan banyak praktik dan latihan (drill and practice) 

kepada siswa agar konsep dan prosedur dapat mereka kuasai 

dengan baik. 

2. Dalam menyajikan topik-topik baru hendaknya dimulai dari 

tahapan yang paling sederhana menuju ke tahapan yang lebih 

kompleks, dari lingkungan yang dekat dengan anak menuju ke 

lingkungan yang lebih luas. 

3. Pengalaman-pengalaman sosial anak dan penggunaan benda-

benda kongkret perlu dilakukan guru untuk membantu 

pemahaman anak-anak terhadap pengertian-pengertian dalam 

pembelajaran matematika. 

4. Setiap langkah dalam pembelajaran matematika hendaknya 

diusahakan melaluipenyajian yang menarik untuk 

menghindarkan terjadinya tekanan atau ketegangan pada diri 

siswa. 

5. Setiap siswa belajar dengan kesiapan dan kecepatannya 

sendiri-sendiri. Tugas guru selain memotivasi kesiapan juga 

memberikan pengalaman yang bervariasi dan efektif. 

6. Latihan-latihan sangat penting untuk memantapkan pengertian 

dan ketrampilan. Karena itu latihan-latihan harus dilandasi 

pengertian. Latihan akan sangat efektif apabila dilakukan 

dengan mengikuti prinsip-prinsip penciptaan suasana yang 

baik. Latihan yang terlalu rumit, padat, dan melelahkan 

hendaknya dihindarkan untuk mencegah terjadinya 

ketegangan. Berlatih secara berkala, teratur, dengan 

mengulang kembali secara ringkas, akan mendorong kegiatan 

belajar karena timbul rasa menyenangi dan menghindarkan 

dari kelelahan. 

7. Relevansi pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-

hari perlu ditekankan. Dengan demikian pelajaran matematika 

yang didapatkan anak-anak akan lebih bermakna baginya dan 

lebih jauh lagi mereka dapat menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Karena itu guru perlu membuat persiapan yang 

terencana agar anak- anak mendapatkan pengalaman belajar 

yang beragam dan fungsional. 
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Berdasarkan pendapat para ahli dapat dikatakan bahwa matematika adalah 

ilmu yang abstrak dan deduktif. Matematika sulit dipahami oleh siswa SD yang 

mempunyai karakteristik operasional konkrit, maka perlu dikonkritkan dalam 

pembelajaran dengan objek atau benda nyata agar siswa lebih mudah memahami. 

Matematika merupakan pengetahuan yang mendukung siswa untuk berpikir logis 

dan analitis, serta sangat bermanfaat bagi kehidupan karena berhubungan dengan 

semua aspek kehidupan. 

2.1.1.2 Langkah Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar  

Sebagaimana dikemukakan oleh  Heruman (2007: 3) berikut adalah 

pemaparan pembelajaran yang ditekankan pada konsep-konsep matematika: 

a) Penanaman konsep dasar (Penanaman Konsep) 

Yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika. 

Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan jembatan 

yang harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif siswa 

yang konkret dengan konsep baru matematika yang abstrak. 

b) Pemahaman Konsep 

Yaitu lanjutan pembelajaran dari penanaman konsep, yang 

bertujuan agar siswa lebih memahami  suatu konsep 

matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. 

Pertama,merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman 

konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan yang kedua, 

pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada pertemuan 

yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan dari 

pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman 

konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya, disemester atau kelas sebelumnya. 

c) Pembinaan Keterampilan 

Yaitu pembelajaran lanjutan dari pemahaman konsep dan 

penanaman konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan 

bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan 

berbagai konsep matematika. Seperti halnya pada pemahaman 

konsep, pembinaan keterampilan juga terdiri atas dua 

pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran 

penanaman konsep dan pemahaman konsep dalam satu 

pertemuan. Sedangkan yangkedua, pembelajaran pembinaan 

keterampilan dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tapi 

masih merupakan lanjutan dari penanaman dan pemahaman 

konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman dan pemahaman 

konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya. 
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Berdasarkan pendapat Heruman (2007: 3), dapat dikatakan bahwa langkah 

pembelajaran matematika di sekolah dasar dimulai dengan  menanamkan konsep 

dasar agar siswa dapat menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang konkrit 

dengan matematika yang bersifat abstrak. Kemudian dilanjutkan dengan 

pemahaman konsep agar siswa lebih memahami konsep matematika dan 

dilanjutkan dengan pembinaan keterampilan agar siswa lebih terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika. 

2.1.2 Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match 

Make a match merupakan bagian dari metode kooperatif yang menekankan 

usaha berorientasi tujuan dari tiap individu memberi kontribusi pada pencapaian 

tujuan anggota lainnya, dimana pembelajaran ini mendorong agar siswa merasa 

saling membutuhkan dan menimbulkan interaksi yang positif antar setiap anggota. 

Metode ini dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa, untuk 

meningkatkan penguasaan isi akademik dan mengajarkan keterampilan sosial 

(Sugiyanto, 2010: 37-44). 

Make a match adalah metode mencari pasangan, siswa diminta mencari 

pasangan dari kartu yang mereka pegang. Keunggulan model ini adalah siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

yang menyenangkan. Model ini dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan 

untuk semua tingkatan usia anak didik (Sugiyanto, 2010:49). 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa make a match adalah 

suatu metode pembelajaran yang menyenangkan dimana dalam pembelajarannya 

siswa dibagi ke dalam dua kelompok besar, satu kelompok diberi kartu soal dan 

kelompok lain mendapat kartu jawaban. Siswa diminta mencari pasangan dari 

kartu yang dipegang, pertanyaan dengan jawaban sesuai atau sebaliknya. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran make a match (Sugiyanto, 2010:49) 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang bervariasi beberapa 

konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, sebaliknya 

bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. 

b. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu. 
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c. Setiap siswa memikirkan jawaban soal dari kartu yang 

dipegangnya. 

d. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang 

cocok dengan kartunya (baik kartu jawaban dan kartu soal). 

e. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas 

waktu diberi poin. 

f. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi  agar setiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. 

g. Demikian seterusnya. 

h. Kesimpulan/penutup. 

 

Langkah-langkah pembelajaran make a match menurut standar proses 

(Miftahul Huda, 2013: 251) yaitu: 

Tahap Awal 

a. Guru menyiapkan beberapa konsep atau topik yang cocok 

untuk sesi review. 

b. Guru menyiapkan kertas karton yang berbeda warna untuk 

membuat kartu soal dan jawaban. 

c. Kartu soal dan jawaban dipotong berbentuk segi empat. 

d. Guru menuliskan pertanyaan pada kartu soal dan jawaban pada 

kartu jawaban. 

e. Kartu soal dan kartu jawaban dibuat dalam jumlah yang sama 

agar dapat dipasangkan. 

Tahap Inti 

a. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok mendapat 

kartu soal dan kelompok lainnya mendapatkan kartu jawaban. 

b. Setiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang 

dipegang. 

c. Setiap siswa mencari pasangan yang cocok dengan kartunya. 

d. Pasangan siswa yang sudah dapat mencocokkan kartunya, 

kemudian saling duduk berdekatan. 

e. Siswa yang belum dapat mencocokkan kartunya dengan kartu 

temannya (tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu 

jawaban), berkumpul dalam kelompok sendiri. 

f. Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran pasangan 

kartu-kartu tersebut. 

g. Pasangan siswa mempresentasikan topik yang diperolehnya, 

dan ditanggapi oleh siswa lain. 

h. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian 

seterusnya. 

Tahap Akhir  

a. Siswa bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan materi 

pembelajaran. 



11 
 

b. Siswa yang kurang memahami materi pembelajaran diberi 

kesempatan untuk bertanya. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, make a match merupakan metode yang 

mempunyai langkah-langkah pembelajaran yang menarik. Metode kooperatif tipe 

make a match menuntut siswa untuk aktif dan berinteraksi dengan siswa lain 

dalam mencocokkan kartu yang dipegang masing-masing, sampai menemukan 

pasangan yang cocok antara kartu soal dan kartu jawaban. Pembelajaran make a 

match dapat membangkitkan kerjasama dan keingintahuan di antara siswa serta 

mampu menciptakan kondisi yang menyenangkan. Dengan penerapan metode 

kooperatif tipe make a match, 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. Pembelajaran yang PAIKEM seperti ini dapat merangsang 

keinginan siswa untuk belajar. Siswa akan merasa senang dan semangat dalam 

belajar yang nantinya akan meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Berdasarkan pendapat tersebut, langkah-langkah pembelajaran yang 

menggunakan make a match adalah seperti berikut: 

No. Tahap Kegiatan Kete- 

Rangan 

1. Pendahu-

luan 

a. Apersepsi 

b. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Motivasi 

 

2. Inti Eksplorasi: 

a. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai materi pembelajaran. 

b. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe make a match. 

c. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok mendapat 

kartu soal dan kelompok lainnya mendapatkan kartu jawaban. 

d. Setiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang 

dipegang. 

Elaborasi: 

e. Setiap siswa mencari pasangan yang cocok dengan kartunya. 

f. Pasangan siswa yang sudah dapat mencocokkan kartunya, 

kemudian saling duduk berdekatan. 

g. Siswa yang belum dapat mencocokkan kartunya dengan kartu 

temannya (tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu 

jawaban), berkumpul dalam kelompok sendiri. 

h. Pasangan siswa mempresentasikan topik yang diperolehnya, dan 

ditanggapi oleh siswa lain. 

i. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat 

kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

Konfirmasi: 

j. Guru memberikan konfirmasi mengenai kegiatan yang sudah 

dilakukan siswa, mulai dari mencari pasangan sampai 

menemukan pasangan. 

k. Guru memberi umpan balik dan penguatan terhadap kerja siswa. 

 

3. Penutup a. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

b. Siswa bersama dengan guru melakukan refleksi. 
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2.1.3 Pengertian Hasil Belajar 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2010:2). 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan. Menunjuk pada pemikiran Gagne (dalam 

Agus Suprijono, 2009: 5), hasil belajar berupa: 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan 

merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi symbol, 

pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri atas 

kemampuan mengategorisasi, kemampuan analisis-sintesis 

fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 

Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas. 

c. Stategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi 

penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

d. Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 

kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. 

Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai 

standar perilaku. 

 

Benyamin Bloom (dalam Nana Sudjana, 2009: 22-23) menyebutkan tiga 

hasil pembelajaran yaitu: 

a. Ranah kognitif 

Tujuan ranah kognitif berhubungan dengan ingatan atau 

pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi, serta 

pengembangan keterampilan intelektual. Penggolongan tujuan 

ranah kognitif oleh bloom mengemukakan adanya 6 kelas / 

tingkat yakni : 

1) Pengetahuan 

2) Pengalaman 
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3) Penerapan / penggunaan 

4) Analisis  

5) Sintesis 

6) Penilaian / evaluasi 

b. Ranah Afektif 

Tujuan ranah afektif berhubungan dengan perhatian, sikap, 

penghargaan, nilai, perasaan, dan emosi. Ranah afektif meliputi 

5 kelas yakni : 

1) Menerima 

2) Merespons / menjawab 

3) Menilai 

4) Organisasi 

5) Karakterisasi 

c. Ranah Psikomotorik 

Tujuan ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan 

motorik, manipulasi benda atau kegiatan yang memerlukan 

koordinasi syaraf dan koordinasi badan. Ranah psikomotorik 

meliputi 6 kelas yakni : 

1) Gerakan tubuh yang mencolok / gerakan reflex 

2) Gerakan fundamental yang dasar 

3) Kemampuan Perseptual 

4) Kemampuan fisik 

5) Gerakan terampil 

6) Komunikasi nondiskursif 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi belajar (Slameto, 2010: 54-6) adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor Intern 

1. Faktor jasmaniah 

Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan, cacat tubuh, 

dan faktor psikologis. 

2. Faktor psikologis 

Faktor psikologis terdiri dari inteligensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 

3. Faktor kelelahan 

Faktor kelelahan terdiri dari tidur dan istirahat, rekreasi dan 

ibadah secara teratur. 

b. Faktor Ekstern 

1. Faktor keluarga 

Faktor keluarga terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan. 
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2. Faktor Sekolah 

Faktor Sekolah terdiri dari metode mengajar, kurikulum, 

relasi guru dengan siswa, dan relasi siswa dengan siswa. 

3. Faktor Masyarakat 

Faktor Masyarakat terdiri dari kegiatan siswa dalam 

mayarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa hasil belajar adalah 

sikap atau tingkah laku yang merupakan perubahan yang relatif bersifat tetap 

sebagai akibat dari proses belajar. Salah satu hasil belajar adalah ranah kognitif, 

dimana disini adalah hasil belajar siswa. Siswa yang telah belajar akan 

mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajarnya. Hasil belajar tersebut menunjukkan perubahan 

yang positif yaitu menuju ke arah yang lebih baik yang bisa meningkatkan 

prestasi belajar dari siswa. Selain itu, ada faktor yang mempengaruhi belajar 

siswa, yaitu faktor sekolah. Di dalam faktor sekolah terdapat metode mengajar 

yang mempengaruhi belajar siswa. Metode mengajar guru dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa (Slameto, 2010: 54-6). Ketika guru menggunakan metode 

konvensional, hasil belajar siswa rendah, tetapi setelah menggunakan metode 

inovatif, hasil belajar meningkat. Salah satu metode inovatif adalah metode 

kooperatif tipe make a match. Disini penulis optimis bahwa dengan penerapan 

metode kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

(Fitriyah dan Abu Bakar, 2008:2-3). Maka pemikiran penulis tentang hasil belajar 

adalah hasil akhir dari seluruh kegiatan belajar siswa yang diikuti dalam 

pembelajaran di kelas, dimana siswa menerima pelajaran yang akan meningkatkan 

hasil belajar berupa kemampuan kognitif yang dapat diungkapkan melalui tes 

evaluasi yang dinyatakan dalam bentuk nilai. 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Noviana Irianti S. Penelitian tersebut berjudul “Penerapan Metode 

Pembelajaran Make A Match (Mencari Pasangan) Untuk Meningkatkan Keaktifan 
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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. Peningkatan hasil belajar yang dapat dilihat pada kondisi 

awal dengan sekor rata-rata nilai siswa 57,5, siklus I dengan rata-rata nilai 66,2, 

siklus II 78,5. Peningkatan hasil belajar pada kondisi awal ke siklus I sebesar 

61,5% dan dari siklus I ke siklus II 88,5%. Dengan nilai maksimal siklus I 100 

dan nilai minimalnya 70, dan pada siklus II dengan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa melalui Metode Pembelajaran Kooperatif teknik Make A 

Match dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa matematika semester 

2 Tahun Pelajaran 2011/2012 kelas V SD Negeri 05 Mulyoharjo Jepara 

Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa dengan penggunaan metode 

kooperatif tipe make a match terjadi peningkatan hasil belajar. Semula nilai rata-

rata siswa rendah dan bahkan ada siswa yang mendapat nilai dibawah KKM, 

namun hasil belajar siswa meningkat setelah diterapkannya metode kooperatif tipe 

make a match. Penelitian yang dilakukan oleh Noviana Irianti S. menunjukkan 

peningkatan hasil belajar setelah penerapan metode make a match. Dalam 

penelitian yang akan dilakukan penulis, penulis akan menerapkan metode 

kooperatif tipe make a match yang lebih menarik dengan penggunaan media kartu 

yang berwarna-warni dengan tetap dalam konteks pembelajaran make a match. 

Oleh karena itu, penulis juga optimis bahwa pada penelitian ini juga akan berhasil 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V di SD Kanisius 

Cungkup Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

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 
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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). Hal ini membuat siswa kurang 

tertarik dengan pelajaran matematika yang membuat nilai pelajaran matematika 

siswa kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga masih rendah atau berada di bawah 

KKM. 

Solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, guru harus mampu 

menjadikan pelajaran yang sebelumnya tidak menarik menjadi menarik, yang 

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). Disini penulis akan menerapkan metode kooperatif tipe make a match 

dimana metode ini dapat membuat anak terangsang untuk senang dalam belajar. 

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. 

Dengan penerapan metode kooperatif tipe make a match, nilai rata-rata siswa 

pada pelajaran matematika akan meningkat, karena make a match merupakan 

metode yang mempunyai langkah-langkah pembelajaran yang menarik. Dengan 

penerapan metode kooperatif tipe make a match, 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 dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar. 

Siswa akan merasa senang dan semangat dalam belajar yang nantinya akan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah diungkapkan di 

kajian teori, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Metode kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pada pelajaran matematika kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Metode kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. Hal ini dikarenakan make a match mempunyai langkah-

langkah yang mendorong siswa untuk berinteraksi dalam menemukan 

pasangan kartu yang cocok. Disini siswa terlibat aktif dalam menemukan 

pengalaman dan memecahkan masalah sehingga akan mendorong kemampuan 

siswa yang akan berdampak baik bagi hasil belajarnya. 

 


