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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini, salah satu masalah pokok dalam pembelajaran Matematika 

pada pendidikan formal khususnya di Sekolah Dasar adalah masih rendahnya 

daya serap peserta didik. Hal ini nampak dari hasil belajar peserta didik yang 

senantiasa masih cukup rendah. Dari hasil survey terhadap hasil belajar 

Matematika yang telah dilakukan oleh penulis di kelas 5 SD Negeri Salatiga 01 

Semester Genap tahun ajaran 2012/2013, menunjukkan dari keseluruhan 44 siswa 

hanya 34% saja yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Proses 

pembelajaran tersebut masih didominasi oleh guru atau pembelajaran berpusat 

pada guru sehingga kurang memberikan akses bagi anak didik untuk 

mengembangkan kemampuan dan daya pikirnya secara mandiri. 

 Siswa dalam menerima pelajaran kurang siap sehingga dapat 

berpengaruh dalam proses belajar mengajar, hal ini dapat mengakibatkan suasana 

kelas kurang aktif. Dari hasil survey yang dilakukan oleh penulis di kelas 5 SD 

Negeri Salatiga 01 tingkat keaktifan siswa sangat rendah yakni 10% dari 

keseluruhan 44 siswa di dalam kelas tersebut. Tidak berbeda jauh dengan interaksi 

timbal balik antara guru dan siswa, demikian juga interaksi antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lain belum terjadi secara maksimal. Sehingga siswa cenderung 

bersikap pasif dan hanya menerima apa yang diberikan guru dan pada akhirnya 

hasil belajar mereka rendah dan tidak memenuhi standar KKM yang telah 

ditetapkan. Menurut data yang telah didapat oleh penulis, standar KKM mata 

pelajaran Matematika yang telah ditetapkan di SD Negeri Salatiga 01 adalah 68, 

hanya sekitar 34% saja siswa yang mencapai nilai KKM. Sedangkan nilai rata-rata 

kelas yang dicapai cukup rendah 52,5 dan jauh dari nilai KKM yang telah 

ditetapkan 68. 

 Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menuntut 

pendayagunaan pemikiran yang tinggi sehingga dalam mempelajarinya diperlukan 

strategi belajar yang tepat. Salah satunya adalah penerapan model kooperatif. 
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Dimana model kooperatif merupakan model pembelajaran berkelompok yang 

melibatkan siswa dalam kelompok belajar. Model kooperatif ini terdiri dari 

beberapa teknik, salah satunya adalah tipe Make a Match. Tipe Make a Match ini 

dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Dengan kelebihan tipe pembelajaran 

Make a Match yang dimiliki yaitu mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

mencapai taraf ketuntasan belajar secara klasikal dan mampu meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari sehingga diharapkan hal 

tersebut mampu meningkatkan hasil belajar matematika. 

 Dalam model pembelajaran kooperatif guru harus mampu menciptakan 

kelas sebagai laboratorium demokrasi, supaya peserta didik terlatih dan terbiasa 

berbeda pendapat, jujur, sportif dalam mengakui kekurangannya sendiri dan siap 

menerima pendapat orang lain yang lebih baik, serta mampu mencari 

permasalahan pemecahan masalah. Di samping itu, guru juga berperan dalam 

menyediakan sarana pembelajaran, agar suasana belajar tidak monoton dan 

membosankan. Dengan kreativitasnya, guru dapat mengatasi keterbatasan sarana 

sehingga tidak menghambat suasana pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran kooperatif dapat digunakan pada pembelajaran 

Matematika, hal tersebut terkait dengan hasil Penelitian Suryadi (1999) yang 

menyimpulkan bahwa salah satu model pembelajaran yang efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa adalah pembelajaran koperatif. Belajar 

akan lebih berhasil jika respon anak terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan 

rasa senang dan kepuasan. Model pembelajaran Make a Match (mencari 

pasangan), merupakan model pembelajaran dalam bentuk permainan yang dapat 

menimbulkan rasa senang dan kepuasan. Rasa senang itu didapat karena materi 

pelajaran dikemas dalam bentuk permainan. Siswa terlihat antusias, semangat dan 

terlihat juga pada raut muka yang memancarkan wajah keceriaan. Maka dari itu, 

penggunaan metode pembelajaran yang menyenangkan dan menarik diharapkan 

mampu mengupayakan peningkatan hasil belajar siswa. Salah satunya dengan 

model pembelajaran tersebut kooperatif tipe Make a Match. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul “Meningkatkan hasil belajar Matematika melalui model 
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pembelajaran kooperatif tipe Make a Match pada pokok bahasan bangun datar 

siswa kelas 5 SD Negeri Salatiga 01”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Rendahnya hasil belajar Matematika siswa kelas 5 SD Negeri Salatiga 01 

b. Pembelajaran yang masih bersifat berpusat pada guru 

c. Kurangnya keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung 

 

1.3 Pemecahan Masalah 

Masalah tentang rendahnya hasil belajar Matematika pada siswa kelas 5 

SD Negeri Salatiga 01 akan dipecahkan dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make a Match  yang akan dilaksanakan sesuai prosedur dalam 

penelitian tindakan kelas. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini hanya meneliti satu aspek 

yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Salatiga 01, sehingga 

rumusan masalahnya sebagai berikut: 

Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match pada 

pokok bahasan bangun datar kelas 5 SD Negeri Salatiga 01 dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pokok bahasan bangun datar kelas 5 SD Negeri Salatiga 01. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi siswa, memotivasi dalam belajar agar dapat aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

b. Bagi guru, sebagai bahan masukan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe Make a Match dapat digunakan sebagai alternatif dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi sekolah, diharapkan bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika di sekolah.  

 

 


