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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di 

era globalisasi sesuai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. 

Dengan begitu perkembangan IPTEK yang ada dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik di 

dalam pembinaan SDM. Oleh karena itu pendidikan perlu mendapat 

perhatian dan penanganan baik oleh pemerintah, keluarga, dan 

pengelola pendidikan.

Ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam pembaharuan 

pendidikan, yaitu pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas 

pembelajaran, dan efektifitas metode pembelajaran. Strategi atau 

metode pembelajaran yang baik dalam proses belajar mengajar 

berguna agar siswa belajar secara efektif, efisien, dan mengena pada 

tujuan yang diharapkan.

Pendidikan di sekolah tidak terlepas dari proses pembelajaran 

dan interaksi antara guru dengan siswa. Dalam hal ini, guru 

memegang peran utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, 

khususnya yang diselenggarakan formal disekolah. Guru juga sangat 

menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya 

dengan proses pembelajaran.
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Matematika sudah diajarkan mulai dari Taman Kanak-kanak 

(TK) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Matematika dianggap 

sebagai salah satu mata pelajaran inti, karena termasuk mata pelajaran 

yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN).

Pada umumnya, guru menyadari bahwa matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang menarik, ditakuti, 

dan membosankan bagi siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa yang kebanyakan kurang memuaskan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat memberikan 

dukungan yang positif dalam belajar, namun dapat juga menghabat 

proses belajar. Hambatan-hambatan yang terjadi berakibat pada hasil 

belajar individu yang mengalami proses belajar tidak sesuai dengan 

yang diinginkannya. Keadaan-keadaan tersebut berdampak pada 

timbulnya masalah pada proses belajar selanjutnya. Motivasi belajar 

siswa yang rendah akan menjadi hambatan yang sangat berarti pada 

proses pembelajaran, karena dapat mengakibatkan prestasi belajar 

siswa rendah. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.

Berkaitan dengan masalah di atas, pembelajaran yang terjadi 

di kelas VIII SMP Negeri 2 Sawit, ditemukannya berbagai masalah 

saat peneliti melakukan observasi pendahuluan diantaranya yaitu 

kurangnya motivasi dan pemahaman materi. Masalah motivasi 

ditujukan karena kurangnya antusias siswa terhadap mata pelajaran 
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matematika, mengajukan pertanyaan, dan mengerjakan latihan soal 

didepan kelas. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui banyaknya siswa 

yang termotivasi dalam pembelajaran matematika diantaranya yaitu 

siswa yang antusias mengikuti pelajaran matematika 3 siswa 

(13,04%), siswa yang berani mengajukan pertanyaan sebanyak 1 

siswa (4,30%), siswa yang berani mengerjakan soal didepan kelas 

sebanyak 2 siswa (8,69%), dan tidak ada satu pun siswa yang berani 

mengemukakan pendapat. Sedangkan masalah pemahaman materi 

dapat ditunjukan oleh kemampuan siswa dalam mengerjakan soal 

evaluasi  ≥ KKM pada saat akhir pembelajaran matematika sebanyak 

5 siswa (21,73%).

Penyebab kurangnya antusiasme siswa terhadap mata 

pelajaran matematika dimungkinkan karena kurangnya upaya guru 

untuk meningkatkan antusias belajar siswa, dan kebanyakan para guru 

masih dominan menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran 

matematika. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran matematika 

tidak tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan 

bervariasi, akibatnya proses pembelajaran matematika kurang 

menarik dan membosankan.

Berbagai masalah tersebut muncul karena kurangnya motivasi 

siswa atau mungkin siswa jenuh dengan strategi yang monoton saat 

dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menerapkan 

berbagai strategi pembelajaran yang bervariasi. Dengan adanya 
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penerapan strategi yang bervariasi akan dapat menciptakan suasana 

yang aktif, inovatif, kreatif, menarik, dan menyenangkan. Salah satu 

untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menerapkan strategi 

Index Card Match.

Dalam strategi Index Card Match ditekankan untuk 

memahami materi dengan bekerjasama secara berpasangan. Strategi 

ini cukup menyenangkan, siswa bisa belajar sambil bermain. Sebelum 

menerapkan strategi Index Card Match siswa diberi tugas untuk 

mempelajari materi atau topik yang akan diajarkan. Strategi Index 

Card Match membantu siswa dalam meningkatkan motivasi dan 

pemahaman siswa.

Dengan adanya  permasalah tersebut, maka penulis termotivasi 

untuk melakukan penelitian tentang efektifitas penerapan strategi 

Index Card Match dalam meningkatkan motivasi siswa dan 

meningkatkan pemahaman materi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

guru matematika untuk meningkatkan motivasi siswa dan 

pemahaman materi melalui penerapan strategi Index Card 

Match?
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2. Adakah peningkatan motivasi siswa dan pemahaman materi 

setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

Index Card Match?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan penerapan strategi Index Card Match dalam 

pembelajaran matematika SMP Kelas VIII .

2. Mengetahui adanya peningkatan motivasi siswa dan pemahaman 

materi setelah dilakukan tindakan pembelajaran dengan strategi 

Index Card Match.

D.  Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberi 

tambahan pengetahuan kepada pembaca dan guru dalam 

meningkatkan motivasi siswa dan meningkatkan pemahaman 

materi ajar.

2. Manfaat Praktis

a.  Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan 

pemahaman materi dalam proses pembelajaran matematika.

b.  Bagi guru, dapat memanfaatkan strategi pembelajaran aktif 

Index Card Match sehingga motivasi dan pemahaman siswa 

dalam pembelajaran matematika dapat meningkat.

c.  Bagi sekolah, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan 

kualitas mutu pendidikan.
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d.  Bagi peneliti, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

menerapkan strategi Index Card Match pada pembelajaran 

matematika.


