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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. Pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara, karena 

kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Peningkatan kualitas pembelajaran sangat erat kaitannya dalam 

menentukan mutu pendidikan. 

Matematika memiliki peranan penting dalam pendidikan. Matematika 

merupakan ilmu dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang lain. 

Terbukti bahwa matematika sudah dipelajari dari sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi. Namun fakta di lapangan menunjukkan matematika 

menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian besar siswa. Hal itu dapat 

dilihat dari hasil survei Pusat Statistik Internasional untuk Pendidikan 

(National Center for Education in Statistic) tahun 2003 Indonesia berada 

diperingkat ke 39 dari 41 negara dalam pembelajaran matematika. Data 

UNESCO, mutu pendidikan matematika di Indonesia berada pada peringkat 

34 dari 38 negara yang diamati. Berdasarkan peringkat tersebut membuktikan 

bahwa prestasi belajar matematika di Indonesia masih rendah.  

Rendahnya prestasi belajar matematika diakibatkan karena aktivitas 

dalam pembelajaran masih rendah. Siswa jarang sekali bertanya ataupun 

mengeluarkan pendapat. Perhatian siswa tidak sepenuhnya terpusat pada 

materi pelajaran, bahkan cenderung ramai. Selain itu, masih banyak siswa 

yang mencotek saat mengerjakan tugas ataupun ulangan serta tingkat 
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pemecahan masalah siswa masih sangat rendah. Hal tersebut menjadikan 

siswa menjadi pasif dan prestasi belajar matematika siswa rendah.  

Gagne (Agus Suprijono, 2010:2) mengemukakan bahwa belajar adalah 

perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai sesorang melalui aktivitas. 

Sehingga di dalam belajar diperlukan aktivitas. Pernyataan tersebut senada 

dengan Sardiman (2011:100) yang mengatakan  bahwa tanpa ada aktivitas 

proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas belajar 

mengajar yakni siswa dan guru. Paul B. Diedrich  membuat suatu daftar 

berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai 

berikut: a) Visual activities: yang termasuk di dalamnya, misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain, b) 

Oral activities:  menyatakan bertanya, memberi saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dan interupsi, c) Listening 

activities : seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, music, pidato, 

d) Writing activities: misalnya dengan cara menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin, e) Drawing activities: misalnya menggambar, membuat 

fisik, peta, diagram, f) Mental activities: misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan, g) 

Emotional activities: misalnya menaruh minat, merasa bosan gembira, 

semangat, berani, tenang, gugup. Namun kenyataannya di lapangan aktivitas 

belajar siswa belum mencakup semua aspek tersebut. Hal ini membuktikan 

aktivitas belajar siswa masih rendah.  

Dari observasi awal di SMP Kasatriyan 1 Surakarta kelas VII A, 

peneliti memperoleh data rendahnya aktivitas belajar pada siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari indicator sebagai berikut: 1) Memperhatikan ada 10 siswa 

(47,62 %) , 2) Bertanya ada 2 siswa (9,5%), 3) Menjawab pertanyaan ada 4 

siswa (19,05%), 4) Mengeluarkan pendapat ada 2 siswa (9,5 %), 5) 

Memecahkan soal ada 8 siswa (38,09 %). Dari data tersebut terbukti bahwa 

masih rendahnya aktivitas belajar matematika kelas VII A di SMP Kasatriyan 

1 Surakarta. Faktor yang mendasari penyebab masih rendahnya aktivitas 

belajar yaitu pembelajaran yang masih bersifat konvensional, sehingga proses 
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belajar mengajar menjadi monoton dan membosankan. Hal ini 

mengakibatkan siswa menjadi pasif.  Untuk mengatasi masalah rendahnya 

aktivitas belajar siswa maka diperlukan adanya inovasi baru dalam 

pembelajaran matematika di SMP Kasatriyan 1 Surakarta. Pembelajaran 

matematika yang menyenangkan, sehingga mampu membuat siswa menjadi 

aktif dalam pembelajaran. 

Dari uraian masalah tersebut peneliti menyimpulkan perlunya model 

pembelajaran yang menyenangkan dan mampu menarik perhatian siswa 

sehingga siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Menurut Yanti 

(2014) dalam jurnalnya pembelajaran kooperatif adalah salah satu 

pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk aktif, kreatif, dan berlatih 

kemampuan bekerjasama. Menurut Leikin dan Zaslavsky dalam jurnalnya 

yang berjudul Cooperative Learning In Mathematics mengemukakan bahwa 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat kemampuan 

yang berbeda menjadi lebih terlibat dalam interaksi yang berkaitan dengan 

tugas sebagai hasil pembelajaran kooperatif dan bahwa sikap siswa terhadap 

sekolah dan terhadap disiplin menjadi lebih positif. Sementara belajar 

matematika dalam keadaan pembelajaran kooperatif tertentu, siswa sering 

memperbaiki kemampuan pemecahan masalah mereka, memecahkan masalah 

matematika yang lebih abstrak, dan mengembangkan pemahaman matematis 

mereka. Sehubungan dengan prestasi matematika, beberapa studi 

menunjukkan bahwa prestasi siswa tidak berubah sebagai hasil pembelajaran 

di lingkungan belajar kooperatif, sementara penelitian lain memberi bukti 

empiris bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi 

matematika siswa , kemandirian, serta meningkatkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Model pembelajaran kooperatif yang mampu meningkatkan 

aktivitas belajar matematika salah satunya model pembelajaran Make A 

Match. 

Model pembelajaran Make A Match atau mencari pasangan 

dikembangkan pertama kali pada 1994 oleh Lorna Curran. Banyak temuan 

dalam penerapan model pembelajaran ini, dimana bisa memupuk kerjasama 
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siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencockkan kartu yang ada 

ditangan mereka, proses pembelajaran lebih menarik dan nampak sebagian 

besar siswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran, dan keaktifan 

siswa tampak sekali pada saat sisa mencari pasangan kartunya masing-masing  

(Imas dan Berlin, 2015:55). Pembelajaran kooperatif metode Make Match 

memberikan manfaat bagi siswa, sebagai berikut: mampu menciptakan 

suasana belajar aktif dan menyenangkan, materi pembelajaran yang 

disampaikan lebih menarik perhatian siswa, mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar secara klasikal, suasana 

kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran, kerjasama antar 

sesama siswa terwujud dengan dinamis, munculnya dinamika gotong royong 

yang merata di seluruh siswa (Imas dan Berlin, 2015:56). 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan akan melakukan 

penelitian tentang Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make 

A Match untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Matematika Siswa Kelas VII 

Semester Genap SMP Kasatriyan 1 Surakarta tahun 2016/2017. 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada peningkatan 

aktivitas belajar siswa matematika pada siswa dengan mengimplementasikan 

model kooperatif tipe Make A Match di kelas VII semester genap SMP 

Kasatriyan 1 Surakarta tahun 2016/2017. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa 

pada pelajaran matematika melalui implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match di kelas VII SMP Kasatriyan 1 Surakarta tahun 

2016/2017. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang disampaikan dipenelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis  

Dalam penelitian ini memberi sumbangan kepada pembelajaran 

matematika, serta diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

melalui implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. 

2. Secara praktis 

a. Bagi guru 

Penelitian ini menjadi alternatif model pembelajaran yang efektif 

untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa terhadap materi 

segiempat dan segitiga.  

b. Bagi siswa 

Dengan implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Make A 

Match diharapkan mampu meningkatkan aktivitas belajar matematika 

siswa. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan 

sekolah dan menciptakan suasana belajar matematika yang menarik dan 

efektif. 

 

 


