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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah persoalan penting bagi kemajuan 

bangsa. Dalam hal ini sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan 

tempat terjadinya proses pembelajaran. Pembangunan di bidang 

pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus guna meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia.  Di sekolah banyak siswa yang merasa 

kurang mampu dalam mempelajari matematika karena dianggap sulit, 

menakutkan bahkan ada sebagian dari mereka yang membenci sehingga 

matematika dianggap sebagai momok oleh mereka. Hal ini menyebabkan 

siswa malas memcoba menyelesaikan permasalahan matematika, sehingga 

berpengaruh terhadap kemampuan siswa. 

Salah satu kemampuan siswa yang dapat dinilai adalah 

kemampuan kognitif. Menurut Bloom ( dalam Mark k. Smith, 2009 : 25), 

kemampuan kognitif manusia di bagi ke dalam 6 tingkatan yaitu 

:1.Tingkat Pengetahuan 2. Tingkat Pemahaman 3. Tingkat Aplikasi 4. 

Tingkat Analisis 5. Tingkat sintesis 6. Tingkat Evaluasi. 

kompetensi matematika dalam ranah kognitif termasuk  tingkat 

pemahaman matematika. Aspek-aspek pemahaman matematika menurut 

Kilpatrick, Swafford, dan Findel (2001), yaitu, conceptual understanding, 

procedural fluency, strategic competence, dan adaptive reasoning.  
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kemampuan procedural fluency berpengaruh terhadap kompetensi 

matematika yang menjadi  tujuan pendidikan matematika di sekolah. 

Kelancarn mencari jalan keluar dalam permasalahan dengan fleksibel, 

teliti, secara efisien dan sewajarnya. ketelitian dan efisien sangat penting 

dalam suatu prosedur, karena sudah tersusun secara prosedur sehingga 

melakukan sedikit kesalahan. 

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), 

(dalamhttp://www.docu-track.com/index ) kualitas pendidikan di Indonesia 

berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada 

di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum 

Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya 

menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih 

menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat 

sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di 

dunia. 

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, 

kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun 

menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi matematika 

siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends in 

Mathematic and Science Study (TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesia 

hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi 

matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. 

Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan 

http://www.docu-track.com/index
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Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat. Dalam hal prestasi, 15 

September 2004 lalu United Nations for Development Programme 

(UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia 

secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul Human 

Development Report 2004. Di dalam laporan tahunan ini Indonesia hanya 

menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Apabila dibanding dengan 

negara-negara tetangga saja, posisi Indonesia berada jauh di bawahnya. 

Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari 

materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal 

berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena 

mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. 

digunakan secara akurat, dan untuk menghasilkan jawaban yang benar. 

Akurasi dan efisiensi dapat ditingkatkan dengan latihan, yang juga dapat 

membantu siswa mempertahankan kelancaran. Siswa juga harus mampu 

menerapkan prosedur fleksibel.  

Pada kegiatan pembelajaran matematika yang terjadi di SMK 

Muhammadyah 3 Surakarta, peneliti menemukan keragaman masalah 

sebagai berikut : (1) kemampuan procedural fluency siswa rendah dalam 

pembelajaran matematika, (2) Model pembelajaran yang digunakan guru 

matematika di dalam pembelajaran kurang menarik sehingga  membuat 

siswa menjadi bosan dengan pelajaran matematika.  

Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika perlu diperbaiki guna meningkatkan kemampuan procedural 
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fluency siswa SMK Muhammadyah 3 Surakarta. Ini menjadi tugas seorang 

guru karena guru tidak hanya mengajar tetapi harus mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa dari materi yang disampaikan. Dengan 

peguasaan materi, maka diharapkan pengetahuan itu dapat bertahan lama 

pada siswa. 

Proses belajar mengajar matematika yang baik adalah guru harus 

mampu menerapkan suasana yang dapat membuat murid antusias terhadap 

persoalan yang ada sehingga mereka mampu mencoba memecahkan 

persoalannya (Mulyono,2003: 13). Proses pembelajaran membutuhkan 

strategi yang tepat. Karena strategi pembelajaran merupakan hasil nyata 

yang digunakan untuk mengembangkan material pembelajaran, menilai 

material yang ada, merevisi material dan merencanakan kegiatan 

pembelajaran. Dengan mengurutkan tujuan ke dalam pembelajaran dapat  

membuat pembelajaran lebih bermakna bagi siswa (Hamzah, 2007: 95). 

Strategi pembelajaran berperan untuk meningkatkan rasa keingin 

tahuan siswa untuk belajar sehingga siswa dapat turut berpartisipasi dalam 

proses pembelajaraan. Keterlibatan siswa dalam melakukan langkah-

langkah pembelajaran dapat mempertajam ingatan tentang materi 

pelajaran. Suatu konsep akan lebih mudah untuk di pahami dan di ingat 

apabila di sajikan melalui langkah dan prosedur yang menarik. 

Model pembelajaran yang menarik dan dapat memicu siswa untuk 

ikut serta secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar yaitu model 

pembelajaran aktif.  
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Menurut Silberman (2006:23) tentang pentingnya pembelajaran 

aktif yaitu: “Yang saya dengar, saya lupa. Yang saya lihat, saya ingat. Yang 

saya lakukan, saya paham”.  Pada dasarnya, pembelajaran aktif adalah 

suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. 

Dimana peserta didik diajak untuk turut serta dalam proses pembelajaran. 

Salah satu strategi pembelajaran aktif yang dapat mengatasi permasalahan 

di atas yaitu pembelajaran aktif index card match. 

(Hisyam Zaini, 2007:69) pembelajaran aktif index card match atau 

mencari pasangan merupakan cara aktif  dan menyenangkan yang 

digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. 

Namun demikian, materi barupun tetap bisa diajarkan dengan strategi ini 

dengan catatan, siswa diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan 

terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah memiliki bekal 

pengetahuan. Dalam strategi pembelajaran ini siswa dituntut untuk 

menguasai dan memahami konsep melalui pencarian kartu indeks, dimana 

kartu indeks terdiri dari dua bagian yaitu kartu soal dan kartu jawaban. 

Setiap siswa memiliki kesempatan untuk memperoleh satu buah kartu. 

Dalam hal ini siswa diminta mencari pasangan dari kartu yang 

diperolehnya. Siswa yang mendapat kartu soal mencari siswa yang 

memiliki kartu jawaban, demikian sebaliknya. Strategi pembelajaran ini 

mengandung unsur permainan sehingga diharapkan siswa tidak bosan 

dalam belajar matematika.  
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Strategi pembelajaran aktif index card match berperan sebagai 

strategi pembelajaran yang menuntut siswa untuk bekerja sama dan dapat 

meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas apa yang dipelajari dengan 

cara yang menyenangkan dan  siswa mempunyai jiwa kemandirian dalam 

belajar serta menumbuhkan daya kreatifitas. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ” PENINGKATAN KEMAMPUAN 

PROCEDURAL FLUENCY SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF 

INDEX CARD MATCH”. 

 

 B. Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari 

materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal 

berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. 

2. Kemampuan siswa yang dapat di nilai adalah kemampuan kognitif 

dalam pemahaman matematika yang memiliki aspek procedural 

fluency.  

3. Model pembelajaran yang digunakan guru matematika di dalam 

pembelajaran kurang menarik. 
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 C. Pembatasan  Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih 

efektif,efisien dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan procedural fluency adalah sanggup melakukan suatu 

tahap kegiatan untuk menyelesaikan langkah demi langkah dengan 

lancar dan pasti dalam memecahkan masalah yang meliputi aspek : a) 

mendefinisikan konsep, b) mengeksplorasikan konsep dan c) 

mengaplikasikan konsep. 

2. Salah satu pembelajaran matematika yang menarik adalah strategi 

pembelajaran aktif index card match, yang dapat meningkatkan 

kemampuan siswa. 

 

 D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah maka 

permasalahan penelitian ini adalah : Apakah ada peningkatan kemampuan 

procedural fluency siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi 

pembelajaran aktif index card match ? 

 

 E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Meningkatkan kemampuan procedural fluency siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui strategi pembelajaran aktif index card matc. 
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 F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan tentang  

keilmuan pembelajaran matematika, terutama pada peningkatan 

kemampuan procedural fluency siswa dalam mengikuti pelajaran 

matematika melalui strateri pembelajaran aktif index card match. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa, diharapkan dapat meningkatkan pengalaman mengenai 

pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaran aktif index 

card match. 

b) Bagi Guru, agar dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran 

khususnya bagi guru SMK Muhammadiyah 3 Surakarta dengan 

alternatif pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran 

aktif index card match. 

c) Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan strategi pembelajaran matematika. 

d) Bagi Penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

menerapkan pembelajaran matematika melalui strategi 

pembelajaran aktif index card match. 

 


