
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan selalu berkenaan dengan pembinaan manusia, karena keberhasilan 

pendidikan sangat tergantung pada unsur manusia. Guru merupakan ujung tombak 

pendidikan, berhasil atau tidaknya proses pendidikan di sekolah. Sebagai guru 

secara langsung berupaya mempengaruhi, membina, dan mengembangkan 

kemampuan siswa yang meliputi aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), 

dan keterampilan (psikomotor) agar menjadi manusia yang cerdas, terampil, 

bermoral tinggi dan mandiri. 

 

Untuk mengarahkan siswa mencapai tujuan tersebut, segogyanya guru harus 

mampu merencanakan, menyusun dan melaksanakan proses belajar yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan serta tingkat perkembangan 

siswa. Perencanaan pembelajaran yang matang memungkinkan tercapainya hasil 

belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.  

 

Berkaitan dengan masalah pembelajaran mata pelajaran matematika, siswa kelas 

IV SD Negeri 3 Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung pada 

umumnya kurang memiliki motivasi dalam mengikuti pembelajaran, daya serap 

materi pelajaran belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang 
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ditentukan sekolah yakni sebesar 60, namun pada kenyataannya baru mencapai 

rata-rata di bawah nilai yang telah ditentukan. Hal ini diketahui dari hasil belajar 

siswa sehingga pengulangan terhadap materi ini sering dilakukan.   

 

Proses pendidikan semula di pandang sebagai proses belajar mengajar yang 

menyiapkan peserta didik hidup di masyarakat, kini telah berubah menjadi proses 

pembelajaran, belajar berpusat pada guru yang mana guru bertugas menstransfer 

ilmunya kepada murid sudah tidak sesuai lagi, belajar harus berpusat pada siswa 

dan guru bukan satu – satunya sumber belajar. Hal ini adalah salah satu upaya 

memperbaiki mutu pendidikan, guru berperan mengatur, mengelola, memfasilitasi 

dan membantu siswa sehingga tercipta kondisi belajar yang kondusif, dalam 

rangka membangun manusia seutuhnya.  

 

Pembelajaran Matematika tidak lagi mengutamakan pada penyerapan melalui 

pencapaian informasi, tetapi lebih mengutamakan pada pengembangan 

kemampuan dan pemrosesan informasi. Untuk itu aktivitas peserta didik perlu 

ditingkatkan melalui latihan-latihan atau tugas Matematika dengan bekerja 

kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide kepada orang lain. 

 

Pembelajaran pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara 

guru dan peserta didik dalam situasi pendidikan. Oleh karena itu,  dalam 

pembelajaran guru dituntut ulet dan bersikap terbuka, di samping kemampuan 

menciptakan situasi belajar yang aktif. Demikian pula dari peserta didik dituntut 

adanya semangat dan dorongan untuk belajar. Dalam proses pembelajaran pasti 

terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik dan 
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dari hasil observasi dapat diketahui bahwa proses pembelajaran Matematika kelas 

IV SD Negeri 3 Talang  Tahun Pelajaran 2013/2014 ditemukan kelemahan-

kelemahan, yaitu : 1) peserta didik kurang mempunyai motivasi dalam mengikuti 

pembelajaran Matematika, 2) konsentrasi peserta didik kurang terfokus pada 

pembelajaran Matematika, 3) peserta didik kurang aktif dalam mengikuti 

pembelajaran Matematika, sehingga hal tersebut berdampak pada rendahnya hasil 

belajar peserta didik dilihat dari masih banyaknya peserta didik yang memperoleh 

nilai di bawah KKM yaitu 60.  

 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan peneliti, pada nilai 

prestasi belajar Matematika siswa kelas IV SD Negeri 3 Talang Kecamatan Teluk 

Betung Selatan Bandar Lampung pada nilai ulangan harian semester 1 tahun 

pelajaran 2013/2014 sebagaimana tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1 Nilai Prestasi Belajar Ulangan Harian Matematika Siswa Kelas IV 

SDN 3 Talang 

 

 

NO. Nama Siswa  L/P Nilai Keterangan 

1 M. Indra Lesmono L 55,40  

2 M. Soni Setiawan L 40,40  

3 Rizki Romadhon L 70,60  

4 Sekar Anissa P 67,50  

5 Adinda Putri Yunika P 40,00  

6 Adjeng Shelomitha Salwa Jesika P 45,50  

7 Ahmad Fikri Wahyudi L 50,00  
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8 Aggun Bela Laras P 48,50  

9 Aprian L 39,00  

10 Arif Framuja L 40,50  

11 Dimas Rahmanda L 55,80  

12 Dwi Siti Aisah P 68,50  

13 Fahrul afandi L 75,00  

14 Gilang Prasetyo L 45,00  

15 Gita Melisa P 40,50  

16 Irvan Syah L 30,00  

17 Linda Septiani P 35,50  

18 M. Iqbal L 80,00  

19 M. Reval Artha L 85,50  

20 M. Riski Oktavian Rambe L 50,00  

21 Mutiara Audi Putri Malicca P 80,00  

22 Raden Bayu Akbar L 45,00  

23 Renita Sri Suci P 50,00  

24 Siti Ulfa P 65,00  

Nilai Rata- rata 50,40  

 

 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa nilai rata-rata prestasi belajar Matematika 

siswa kelas IV SD 3 Talang  pada nilai ulangan harian semester 1 (ganjil) tahun 

pelajaran 2013/2014 belum mencapai ketuntasan secara klasikal karena dari 24 

siswa hanya 8 siswa (33%) yang mencapai nilai KKM, sedangkan seharusnya 
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oleh 60% dari jumlah siswa. Kondisi di atas menunjukkan bahwa, prestasi belajar 

Matematika siswa kelas IV rendah. 

 

Untuk memperbaiki hal tersebut perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang 

lebih meningkatkan interaksi antar siswa. Atas dasar itulah peneliti mencoba 

mengembangkan model kooperatif dalam pembelajaran dengan tipe make a 

match. Model make a match atau mencari pasangan merupakan salah satu 

alternatif yang dapat diterapkan kepada peserta didik. Penerapan model ini 

dimulai dari teknik yaitu peserta didik disuruh mencari pasangan kartu yang 

merupakan jawaban/ soal sebelum batas waktunya, peserta didik yang dapat 

mencocokkan kartunya diberi poin. Teknik pembelajaran make a match atau 

mencari pasangan dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu 

keunggulan teknik ini adalah peserta didik mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan.  

 

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar Matematika melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match pada siswa  kelas IV SD Negeri 

3 Talang Teluk Betung Selatan Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 
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1. Rendahnya aktivitas belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

Matematika di kelas IV SD Negeri 3 Talang Teluk Betung Selatan. 

2. Rendahnya hasil belajar Matematika peserta didik. 

3. Proses pembelajaran di kelas IV SD Negeri 3 Talang Teluk Betung Selatan 

masih belum dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Matematika 

peserta didik. 

 

 

1.3 Rumusan Masalah dan Permasalahan 

 

Atas dasar latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : rendahnya aktivitas dan hasil belajar matematika 

peserta didik di kelas IV SD Negeri 3 Talang. Dengan demikian permasalahan 

yang diajukan adalah :  

1. Apakah penerapan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan 

aktivitas belajar peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran 

Matematika ? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan 

hasil belajar Matematika peserta didik ? 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan permasalahan tersebut, maka judul dalam 

penelitian ini adalah “ Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika 

Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match pada 

siswa kelas IV SD Negeri 3 Talang Teluk Betung Selatan Tahun Pelajaran 

2013/2014”.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran Matematika melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a 

Match . 

2. Meningkatkan hasil belajar Matematika peserta didik pada pembelajaran 

Matematika di kelas IV melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Memperluas pengetahuan tentang model pembelajaran make a 

match untuk menambah pengetahuan tentang model pembelajaran 

yang sudah ada. 

2. Dapat dijadikan contoh strategi pembelajaran di lingkungan SD 

Negeri 3 Talang Teluk Betung Selatan. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peserta Didik 

- Dapat meningkatkan aktivitas dan hasil  belajar pada mata 

pelajaran matematika dan menunjukkan hasil yang optimal 

 

 

 



8 

 

2. Bagi Guru 

1) Memberikan masukan kepada guru, tentang penerapan model 

pembelajaran make a match terhadap peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar peserta didik. 

2) Sebagai acuan guru dalam usaha meningkatkan mutu 

pendidikan dan pembelajaran. 

 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan yang baik untuk mengadakan 

pembaharuan dalam rangka memajukan program sekolah. 

 

 

 

 


