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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu kenyataan bahwa di dalam proses belajar mengajar selalu ada 

para siswa yang memerlukan bantuan, baik dalam mencerna bahan pengajaran 

maupun dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar mereka. Berbagai upaya 

pembenahan sistem pendidikan dan perangkatnya di Indonesia terus dilakukan, 

akibatnya muncul berapa peraturan pendidikan untuk saling melengkapi dan 

menyempurnakan peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan lagi dengan 

kebutuhan saat ini. 

Kemampuan professional guru amatlah penting dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan perbaikan dalam proses belajar 

mengajar adalah salah satu bentuk kegiatan pemberian bantuan. Suatu 

pemberian bantuan di dalam proses belajar mengajar yang berupa kegiatan 

perbaikan yang terprogram secara sistematis. Bukan sekedar kegiatan yang 

timbul karena inisiatif dan guru pada saat tertentu dan secara kebetulan 

menemukan kesulitan belajar siswa. 

Pendidikan bukanlah suatu hal yang statis atau tetap, melainkan suatu 

hal yang dinamis sehingga menuntut adanya suatu perubahan atau perbaikan 

secara terus- menerus. Perubahan dapat dilakukan dalam hal metode mengajar, 

buku-buku pelajaran, alat-alat laboratorium, maupun materi-materi pelajaran. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan 
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penting dalam pendidikan, hal ini dapat dilihat dari waktu jam pelajaran 

matematika di sekolah lebih banyak dibandingkan pelajaran lain.                

Pelajaran matematika dalam pelaksanaan pendidikan diberikan kepada semua 

jenjang pendidikan mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, 

bahkan pada jenjang perguruan tinggi juga masih diberikan pelajaran 

matematika, karena pendidikan matematika merupakan salah satu fondasi dari 

kemampuan sains dan teknologi. Pemahaman terhadap matematika, dari 

kemampuan yang bersifat apresiatif akan berhasil mengembangkan 

kemampuan sains dan teknologi yang cukup tinggi. ( Buchori, 2001: 120-121) 

Keberhasilan proses belajar mengajar dapat diukur dari keberhasilan 

siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Keberhasilan tersebut dapat 

dilihat dari tingkat pemahaman materi dan prestasi belajar siswa. Semakin 

tinggi pemahaman materi dan prestasi belajar, maka semakin tinggi pula 

tingkat keberhasilan pembelajaran. 

Dalam pembelajaran matematika dibutuhkan keaktifan sebagai dasar 

untuk pengembangan materi lebih lanjut, hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor 

model pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang pasif akan 

menghambat kreatifitas pola pikir siswa dalam memahami suatu konsep. Oleh 

karena itu, dalam proses pembelajaran matematika siswa dituntut benar–benar 

aktif, sehingga daya ingat siswa tentang apa yang telah dipelajari akan lebih 

baik. 

Proses belajar mengajar matematika yang baik adalah guru harus 

mampu menerapkan suasana yang dapat membuat murid antusias terhadap 
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persoalan yang ada sehingga mereka mampu mencoba memecahkan 

persoalannya. Guru perlu membantu mengaktifkan murid untuk berpikir. Ada 

kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa akan lebih 

bermakna jika anak “mengalami” apa yang dipelajarinya, bukan 

“mengetahuinya”. Pembelajaran matematika yang berorientasi target 

penguasaan materi, terbukti berhasil dalam kompetisi. Dan inilah yang terjadi 

dikelas-kelas saat ini. (Mulyono, 2003: 13) 

Pelajaran matematika cenderung dipandang sebagai mata pelajaran 

yang “kurang diminati” atau “kalau bisa dihindari” oleh sebagian siswa dan 

kurangnya kesabaran bahwa aliran-aliran yang ada dalam matematika 

mengajarkan untuk dapat berpikir lagi, rasional kritif, cermat, efisien dan 

efektif. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan guna menyongsong era 

persaingan besar. Oleh karena itu, kreativitas seorang guru dalam mengajar 

matematika menjadi faktor penting agar matematika menjadi mata pelajaran 

yang menyenangkan dan menarik didalam kelas. Kreativitas bukanlah satu 

bakat, tetapi bisa dipelajari dan harus dilatih. (Rohani, 2004: 6) 

Menurut Arikunto (2003: 4) menyebutkan beberapa karakter siswa 

dalam pembelajaran tersebut sebagai berikut: (1) semangat belajar rendah, (2) 

mencari jalan pintar, (3) tidak tahu belajar untuk apa, dan (4) pasif dan acuh. 

Untuk mengantisipasi terjadinya karakteristik siswa yang demikian disarankan 

pula bagi seorang guru untuk menerapkan suatu strategi pembelajaran yang: 

(1) memiliki variasi, (2) memberikan ketibukan yang menarik, (3) 
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menggunakan model reward dan punishment, (4) bersifat terbuka, dan (5) 

memberikan layanan yang simpatik. 

Hasil studi menyebutkan bahwa meski terdapat peningkatan mutu 

pendidikan yang cukup menggembirakan, akan tetapi pembelajaran dan 

pemahaman siswa SLTP (pada beberapa pelajaran termasuk matematika) 

menunjukkan hasil cenderung text book oriented dan kurang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran cenderung lebih abstrak dan 

menggunakan metode ceramah sehingga konsep-konsep akademik kurang bisa 

atau sulit dipahami. Sementara itu kebanyakan guru yang mengajar masih 

kurang mempertahankan kemampuan berpikir siswa, atau dengan kata lain 

tidak melakukan pembelajaran bermakna, metode yang digunakan kurang 

bervariasi, dan sebagai akibatnya motivasi belajar siswa menjadi sulit 

ditumbuhkan, dan pola belajar cenderung menghafal dan mekanistik. 

(Direktorat PLP, 2002) 

Berkaitan dengan masalah-masalah di atas, setelah peneliti melakukan 

observasi pembelajaran matematika yang terjadi di SMP Negeri 1 Gatak 

Sukoharjo ditemukan permasalahan antara lain: 1) siswa cenderung kurang 

aktif dalam pembelajaran matematika, akar penyebab permasalahan ini adalah 

guru sebagai fasilisator, dalam tahap persiapan maupun tahap penyampaian 

materi ajar kurang melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif  2) kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah atau soal masih kurang, akar 

penyebabnya adalah guru sebagai fasilisator dalam tahap penyampaian materi 
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maupun dalam tahap pelatihan kurang membimbing kerja kelompok sehingga 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matemetika kurang optimal.    

Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka 

membuat guru untuk terus berusaha menyusun dan menetapkan berbagai 

pendekatan yang bervariasi (Russffendi, 2001: 285). Salah satu metode yang 

akan diterapkan yaitu pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan make a match atau mencari pasangan. Penerapan pendekatan ini 

dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang 

merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat 

mencocokkan kartunya diberi poin. 

Teknik pendekatan make a match atau mencari pasangan dikembangkan 

oleh Lorn Curran (2001). Salah satu keunggalan teknik ini adalah siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam 

suasana yang menyenangkan. Langkah-langkah penerapan pendekatan make a 

match secara sistematis yaitu guru menyiapkan kartu yang berisi persoalan-

persoalan dan kartu yang berisi jawabannya, siswa mencari dan mendapatkan 

sebuah kartu soal dan berusaha menjawabnya, tetapi setiap siswa mencari 

kartu jawaban yang cocok dengan persoalannya siswa yang benar mendapat 

nilai-reward, kartu dikumpul lagi dan dicetak. Untuk babak berikutnya 

pembelajaran seperti babak pertama, penyimpulan dan evaluasi, refleksi, 

dengan demikian siswa belajar matematika tidak hanya mendengarkan dan 

guru menerangkan didepan kelas saja namun diperlukan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran  matematika. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka akan dilakukan 

penelitian pembelajaran matematika melalui pendekatan make a match untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam menghitung luas permukaan dan volume 

kubus. 

 

B. Perumusan Masalah  

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan keaktifan siswa setelah dilakukan pembelajaran 

matematika melalui pendekatan make a match ? 

2. Adakah peningkatan prestasi belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran 

matematika melalui pendekatan make a match ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

pendekatan make a match. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui pendekatan make a match. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan. 

Manfaat yang diharapkan peneliti adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika utamanya peningkatan keaktifan. Siswa SMP 

kelas VIII melalui pendekatan make a match. 

Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi pada strategi 

pembelajaran matematika yang mulai bergeser ke pembelajaran yang 

mementingkan prosesnya, karena dalam proses pembelajaran disarankan 

untuk menggunakan paradigma belajar yang menunjukkan pada proses 

untuk mencapai hasil. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat dalam penelitian ini secara praktis yaitu: a) bagi guru, dapat 

membantu guru dalam upaya peningkatan keaktifan siswa dikelas melalui 

penerapan pendekatan make a match.b) bagi siswa meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika, siswa lebih termotivasi 

dan berminat dalam mengikuti proses pembelajaran matematika.c) bagi 

sekolah, memberi informasi dan masukan dalam penggunaan pendekatan 

make a match pada pembelajaran matematika, meningkatan kualitas 

pembelajaran matematika melalui pendekatan make a match di sekolah.d) 

bagi perpustakaan, dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian 

berikutnya. 

 


