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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu 

semakin pesat dan canggih didukung pula oleh arus globalisasi yang semakin 

hebat. Fenomena tersebut memunculkan adanya persaingan dalam berbagai 

bidang kehidupan diantaranya adalah bidang pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu 

bangsa ditentukan oleh kreativitas pendidikan bangsa itu sendiri dan 

kompleksnya masalah kehidupan menuntut sumber daya manusia handal dan 

mampu berkompetensi. Selain itu pendidikan merupakan wadah yang dapat 

dipandang sebagai pencetak sumber daya manusia yang bermutu tinggi. 

Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan juga sangat 

dipengaruhi oleh pembelajaran yang berlangsung. Pembelajaran adalah suatu 

proses yang rumit karena tidak sekedar menyerap informasi dari guru tetapi 

melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan untuk 

mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 

Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur yang 

saling berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara guru 

dan peserta didik pada saat proses belajar mengajar berlangsung memegang 
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peranan penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemungkinan 

kegagalan guru dalam menyampaikan suatu pokok bahasan disebabkan saat 

proses belajar mengajar guru kurang membangkitkan perhatian dan aktivitas 

peserta didik dalam mengikuti pelajaran. 

Gambaran anak-anak dalam mengikuti pelajaran matematika memiliki 

kecenderungan diantaranya: 1) Di ruang kelas siswa tenang mendengarkan 

uraian guru, 2) Dalam kegiatan belajar mengajar siswa sibuk sendiri menyalin 

apa yang diucapkan dan ditulis oleh guru, 3) Keberanian siswa untuk bertanya 

kepada guru sangat rendah, 4) Inisiatif siswa untuk menjawab pertanyaan guru 

sangat rendah.  

Menurut observasi awal yang peneliti lakukan tentang pembelajaran 

matematika  di SMP Negeri 2 Girimarto, dalam proses pembelajaran guru 

masih berperan dominan, siswa belum dapat berperan aktif karena keberanian 

dan inisiatif siswa untuk bertanya masih kurang. Siswa merasa jenuh dengan 

pembelajaran yang monoton dan kurang bervariasi. 

Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, diterapkan 

berbagai metode yang bervariasi. Menurut Russefendi (1988 : 285) tujuan dari 

penyajian bermacam-macam metode mengajar dan aplikasinya dalam 

pengajaran matematika adalah agar siswa dan guru mampu memiliki 

pengetahuan yang luas tentang metode-metode dan memiliki ketrampilan 

untuk menerapkannya. Salah satu metode yang akan diterapkan yaitu 

pembelajaran matematika dengan model Index Card Match (mencari 

pasangan). 
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Dalam metode Index Card Match siswa diharapkan dapat berusaha 

mencari solusi yang sudah disiapkan sehingga siswa dituntut lebih aktif secara 

langsung dalam proses pembelajaran. Dengan demikian siswa belajar 

matematika tidak hanya mendengarkan guru menerangkan saja namun 

diperlukan keaktifan siswa di dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu 

proses pembelajaran di sekolah dengan menerapkan pembelajaran model 

Index Card Match diharapkan dapat meningkatkan keafktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, timbul beberapa masalah yang 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran matematika. 

2. Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar masih belum nampak 

misalnya keberanian siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas masih 

kurang, siswa takut untuk mengajukan pertanyaan, dan sebagainya. 

3. Pemilihan pembelajaran dengan model Index Card Match sebagai 

alternatif upaya untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

prestasi belajar. 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, 

terarah dan dapat dikaji lebih mendalam, adapun hal-hal yang membatasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dikhususkan pada 

keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan, keaktifan dalam 

mengerjakan soal latihan, keberanian siswa untuk mengerjakan soal di 

depan kelas dan menjelaskan. 

2. Pembelajaran dengan model Index Card Match sebagai upaya untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 

3. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 

Girimarto, Wonogiri. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang 

telah dikemukakan, maka permasalahan secara umum penelitian ini adalah 

bagaimana usaha peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika. Permasalahan umum ini dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika dengan menerapkan model 

Index Card Match yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika? 

2. Adakah peningkatan keaktifan siswa selama proses belajar matematika 

dengan model Index Card Match? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika dengan model Index Card 

Match. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Sebagai Penelitian Tindakan Kelas (PTK), penelitian ini memberikan 

manfaat pada pembelajaran matematika. 

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika terutama pada peningkatan keaktifan siswa 

melalui model Index Card Match. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1). Membantu guru dalam meningkatkan keaktifan siswa saat proses 

belajar mengajar. 

2). Menanamkan kreativitas dalam usaha pembenahan pembelajaran. 

b. Bagi Siswa 

1). Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. 

2). Siswa lebih termotivasi dan berminat dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

3). Siswa mempunyai kedudukan sama dalam menentukan tingkat 

keberhasilan. 


