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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil Belajar matematika merupakan sekumpulan hasil yang 

berupa nilai yang diperoleh peserta didik pada akhir periode pembelajaran. 

Pembelajaran dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa dapat tercapai secara 

optimal. Dalam pembelajaran matematika dibutuhkan minat siswa. 

Rendahnya minat siswa dalam menyelesaikan matematika sangat besar 

pengaruhnya, tanpa minat siswa maka pembelajaran tidak akan mendapatkan 

hasil belajar yang baik. 

Dalam proses pembelajaran matematika yang berkembang di kelas 

umumnya ditentukan oleh peran guru dan siswa sebagai individu-individu 

yang terlibat langsung di dalam proses tersebut. Proses belajar siswa itu 

sendiri banyak tergantung pada cara guru menyampaikan pembelajaran pada 

siswanya. Oleh karena itu kemampuan serta kesiapan guru dalam mengajar 

memegang peranan penting bagi keberhasilan serta proses pembelajaran pada 

siswa. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara hasil belajar siswa 

dengan metode mengajar yang digunakan guru. 

Perlunya dikembangkan pengajaran yang dapat membangun minat 

siswa dalam proses belajar mengajar adalah sebagai alternatif model 

pembelajaran baru. Pembelajaran yang efektif tersebut harus diimbangi 
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dengan kemampuan guru dalam menguasai metode pembelajaran dan materi 

yang akan diajarkan. 

Setelah peneliti melakukan observasi pendahuluan, kegiatan 

pembelajaran yang terjadi di kelas VIIB MTs Negeri Surakarta II ditemukan 

permasalahanya itu masih banyak siswa yang kurang berminat dan 

mempunyai hasil belajar matematika. Berkaitan dengan keadaan tersebut 

ditemukan keragaman masalah siswa kelas VIIB MTs Negeri Surakarta II 

antara (1) siswa bertanya kepada guru ada 5 siswa (12,8%);(2)siswa dalam 

menjawab pertanyaan guru ada 8 siswa (20,5%); (3) siswa yang berani 

mempresentasikan di depan kelas ada 4 siswa (10,25%)dan (4) siswa yang 

mencapai KKM ≥ 75 ada 15 siswa (38,46%). 

Akar penyebab yang paling dominan dari masalah rendahnya 

kualitas proses pembelajaran matematika, karena guru tidak menggunakan 

model pembelajaran yang tepat dan kurang menarik perhatian siswa untuk 

mengikuti jalannya proses belajar mengajar, pengunaan metode yang tepat 

akan lebih meningkatkan hasil belajar matematika. Oleh karena itudapat 

diusulkan alternatif  tindakan yaitu dengan menerapkan strategi yang efektif 

yaitu Active LearningtipeMake A Match. Menurut teknik yang dikembangkan 

Loma Curran (dalam Isjoni: 77) Make A Match adalah teknik mencari 

pasangan. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan 

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu (bisa soal atau 

jawaban), lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia 
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pegang. Suasana pembelajaran dalam strategi Active Learning tipe Make A 

Match akan riuh, tetapi sangat asyik dan menyenangkan. Sehingga dalam 

pembelajaran ini siswa akan dituntut untuk aktif tetapi tetap menyenangkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan penerapan strategi Active 

Learning tipe Make A Match, dan diharapkan dapat meningkatkan minat dan 

hasil belajar matematika siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan yang diangkat adalah: 

a. Adakah peningkatan minat belajar siswa setelah dilakukan 

pembelajaran melalui Active Learning dengan strategi Make A Match 

di kelas VIIB MTs Negeri Surakarta IItahun 2013/2014? 

b. Adakah peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika setelah dilakukan pembelajaran melalui Active Learning 

dengan strategi Make A Match di kelas VIIB MTs Negeri Surakarta 

IItahun 2013/2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk meningkat minat belajar siswa melalui Active Learning dengan 

strategi Make M Match di kelas VIIB MTs Negeri Surakarta II tahun 

2013/2014. 
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b. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui Active Learning dengan strategi Make A Match di 

kelas VIIB MTs Negeri Surakarta II tahun 2013/2014. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menemukan pengetahuan tambahan kepada pendidik dalam 

meningkatkan minat dan hasil belajar matematika dengan strategi 

Active Learning tipe Make A Match. 

b. Sebagai dasar untuk penggunaan strategi pembelajaran di sekolah 

dalam rangka meningkatkan minat dan hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Dengan penerapan strategi Active Learning tipeMake A Match, 

minat dan hasil belajar matematika kelas VIIB MTs Negeri Surakarta 

II akan meningkat sehingga siswa merasa senang dan tidak takut 

dalam belajar matematika. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukkan 

tentang alternatif pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

minat dan hasil belajar matematika siswa melalui strategi Active 

Learning tipe Make A Match. Selain itu guru dapat menerapkan 

strategi pembelajaran Active Learning tipe Make A Match dalam 
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proses belajar mengajar matematika sehingga siswa tertarik dalam 

proses pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini digunakan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran matematika dan menyediakan sarana pembelajaran. 


