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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Matematika merupakan mata pelajaran yang perlu diberikan kepada 

semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemapuan bekerjasama (Soviawati, 2011:80). Pada pembelajaran matematika 

perlu memperhatikan 4 KI yaitu KI 1 mengenai sikap spiritual, KI 2 mengenai 

sikap sosial, KI 3 mengenai pengetahuan (kognitif), dan KI 4 mengenai 

keterampilan. Pada Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 (Kemendikbud, 2016: 

9) tentang KI dan KD menerangkan bahwa KI 3 mata pelajaran matematika pada 

kelas V SD yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara 

mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di 

sekolah, dan tempat bermain. Untuk itu guru sebaiknya memberikan 

pembelajaran matematika yang menarik dan kontekstual sehingga siswa tidak 

akan kesulitan dalam memahami matematika.  

Pembelajaran yang menarik akan berpengaruh kepada ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran quantum learning 

dengan metode make a match dimana pembelajaran tersebut merupakan 

pembelajaran yang menyenangkan, suatu pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk ikut serta dalam pembelajaran. Materi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan 

pecahan berbeda penyebut, menurut Hidayati (2012: 88) pembebelajaran 

matematika khususnya menjumlahkan bilangan pecahan mempunyai peranan 

penting dalam mengembangkan kemampuan berikir logis sistematis dan kreatif. 

Sehingga perlu dilakuakan perbaikan pembelajaran matematika terutama pada 

materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berbeda penyebut. 
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Pembinaan dan pengembangan pendidikan diawali dibangku Sekolah 

Dasar (SD), dimana peserta didik dibina untuk mengembangkan kemampuannya 

baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pengembangan kemampuan 

tersebut dilakukan supaya perserta didik dapat menguasai konsep mata pelajaran 

dalam suatu pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran matematika di Sekolah 

Dasar memerlukan penerapan model pembelajaran yang sesuai, seperti model  

pembelajaran quantum learning. Menurut Sholikhah (2017:132-133) quantum 

learning merupakan model pembelajaran yang menyenangkan, yang 

menyertakan segala aspek pembelajaran untuk menunjang keberhasilan 

pembelajaran serta menekankan pada kerjasama antara guru dan siswa untuk 

mencapai tuyjuan bersama. Model pembelajaran quantum learning sangat cocok 

bila diterapkan pada pembelajaran matematika, karena dengan model 

pembelajaran ini terdapat kerjasama antara guru dan siswa sehingga dapat 

menimbulkan interaksi bukan hanya dari guru kepada siswa tetapi dari siswa 

kepada guru dan siswa kepada siswa. Hal ini dapat membuat pembelajaran 

matematika akan mudah dipahami, dengan penggunaan model pembelajaran 

quantum learning pembelajaran diharapkan akan memberikan rasa 

menyenangkan dan nyaman. 

Penggunaan model pembelajaran yang baik, juga harus didukung dengan 

pemilihan metode yang tepat. Metode pembelajaran make a match salah satunya, 

dengan menggunakan metode make a match pembelajaran akan lebih bermakna. 

Menurut Wibowo (2015, 160) metode pembelajaran make a match ini merupakan 

metode pembelajaran yang menarik untuk digunakan dalam mengulang materi 

yang telah diberikan sebelumnya.. Sehingga dengan adanya pengulangan materi, 

maka siswa akan lebih memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. 

Pemahaman materi pada pembelajaran matematika diperlukan pengulangan 

mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Sehingga metode make a match 

ini sangat cocok bila diterapkan pada pembelajaran matematika. 

Pelaksanaan pembelajaran pasti memiliki tujuan pembelajaran, salah 

satunya merupakan aspek kognitif dari siswa. Ketercapaian aspek kognitif 

dibuktikan dengan mampunya siswa memahami materi yang sudah disajikan oleh 
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guru. Pemahaman materi suatu siswa dibuktikan dengan penjawaban soal yang 

berkaitan dengan materi yang disampaikan. Aspek kognitif memang penting 

untuk dikembangkan, karena dengan aspek kognitif ini siswa dapat memperoleh 

suatu pengetahuan. Menurut Setiadi (2016: 169) kemampuan kognitif adalah 

penampilan yang di amati sebagai hasil kegiatan atau proses memperoleh 

pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Ranah kognitif menurut taksonomi 

Bloom yang di revisi oleh Anderson dan Krathwohl (Basuki, 2014:13-14) dibagi 

menjadi 6 kategori yang dimulai dari yang paling sederhana menuju yang 

kompleks yaitu mengingat (C-1), memahami (C-2), menerapkan (C-3), 

menganalisis (C-4), mengevaluasi (C-5), dan menciptakan (C-6). Guru dalam 

mengembangkan aspek kognitif siswa harus dapat memperhatikan hal tersebut, 

karena hal ini merupakan satu-kesatuan yang utuh. Peneliti mengambil aspek 

kognitif sebgai variabel terikat, karena aspek kognitif merupakan hal yang 

dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Motivasi Belajar merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya 

motivasi belajar yang tingi maka pembelajaran akan mudah dipahami. Menurut 

Farhan (2014:229) motivasi merupakan suatu stimulus yang dapat memberikan 

kekuatan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang 

mengarahkannya pada tujuan yang diharapkan, dan menjaga agar tetap stabil 

terhadap apa yang telah dilakukan. Motivasi belajar dalam pembelajaran 

matematika memang harus dikembangkan, karena motivasi belajar sangat 

berpengaruh terhadap ketercapaian hasil belajar. Peneliti mengambil motivasi 

belajar sebagai variabel terikat karena motivasi belajar memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap tercapainya tujuan pembelajaran, apalagi pada mata 

pelajaran matematika yang biasanya kurang adanya motivasi siswa terhadap mata 

pelajaran tersebut. Dan juga penggunaan model pembelajaran quantum learning 

serta metode make a match dapat memberikan pengaruh terhadap motivasi 

belajar. 

Bruner menjelaskan bahwa pengetahuan itu dipelajari dalam 3 tahap, 

yaitu 1) tahap enaktif, 2) tahap ikonik, 3) tahap simbolik. Tahap enaktif, dimana 

dalam tahap ini pengetahuan dipelajari melalui benda-benda konkret atau situasi 



4 

 

 
 

yang nyata. Tahap ikonik, dimana dalam tahap ini pengetahuan dipresentasikan 

dalam bentuk bayangan. Selanjutnya tahap simbolik, dimana dalam tahap ini 

pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol (Sukayasa, 2012: 67). 

Pengetahuan yang diperoleh siswa merupakan hal yang sangat penting, untuk itu 

guru dalam melakukan pembelajaran harus dapat melakukannya dengan 

semaksimal mungkin, melalui penggunaan media pembelajaran yang tepat dan 

model pembelajaran yang sesuai.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada kelas V di SDN 

1 Sawahan, Juwiring peneliti menemukan masalah atau kendala yaitu kurangnya 

pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran matematika, hal ini 

disebabkan pembelajaran yang kurang inovatif dan tidak menggunakan media 

saat pembelajaran, sehingga mengakibatkan peserta didik sering menunjukkan 

sikap belajar yang kurang baik. Misalnya, kurang aktifnya peserta didik dalam 

proses pembelajaran, peserta didik merasa bosan, jenuh, dan tidak bersemangat. 

Sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman peserta didik pada materi 

pembelajaran. Pemahaman yang kurang akan menyebabkan peserta didik 

mendapat hasil belajar yang rendah. 

Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena pendidik 

kurang tepat dalam memilih model pembelajaran serta metode pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang disampaikan dan kurangnya motivasi belajar 

pada diri siswa itu sendiri. Rata-rata dari hasil belajar matematika siswa kelas V 

SDN 1 Sawahan adalah 64,70. Sedangkan persentase siswa yang belum 

mencapai KKM adalah 41,18% dan yang sudah mencapai KKM adalah 58,82%. 

Hal ini tentu sangat memprihatinkan, untuk itu dalam pembelajaran matematika 

perlu diadakannya perbaikan pembelajaran dengan menggunakan model, strategi, 

atau metode yang inovatif dan dapat meningkatkan pencapaian tujuan 

pembelajaran. Klasifikasi motivasi belajar siswa kelas V SDN 1 Sawahan pada 

pembelajaran matematika seseaui dengan tabel berikut ini: 
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Tabel 1.1 Klasifikasi motivasi belajar matematika siswa kelas V SDN 1 Sawahan 

Klasifikasi Persentase 

Sangat Baik 21,22% 

Baik 39,39% 

Cukup 39,39% 

Kurang - 

Sangat Kurang - 

 

Menurut Ernawati (2013: 109) suatu kelas dinyatakan dikatakan tuntas 

belajar bila presentase daya serap kilasikalnya sekurang-kurangnya 80%, 

sehingga sesuai dengan data yang diperoleh mengenai motivasi belajar tersebut 

dengan masih adanya 39,99% siswa yang motivasi belajarnya dibawah baik maka 

pada SDN 1 Sawahan belum memenuhi untuk sekurang-kurangnya 80% pada 

kategori baik. Tentu motivasi belajar siswa dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran sangat dibutuhkan, dengan motivasi belajar siswa yang baik maka 

pembelajaran matematika akan lebih mudah untuk disampaikan dan dipahami 

oleh siswa. 

Quantum learning efektif bila diterapkan dalam pembelajaran 

merematika, hal ini dibuktikan dengan hasil belajar siswa diajarkan 

menggunakan quantum  learning lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 

tidak diajarkan dengan quantum learning (Sholikhah, 2017: 135). Sedangkan  

penelitian lain menyatakan bahwa prestasi belajar Matematika siswa yang 

mengikuti pembelajaran kooperatif teknik mencari pasangan (Make a Match) 

lebih baik daripada prestasi belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional (Artawa, 2013). 

Melalui penjelasan tersebut pembelajaran yang menarik, menyenangkan, 

dan inovatif itu diperlukan. Pembelajaran yang seperti itu dapat memberikan 

pengalaman belajar yang baik terhadap siswa serta akan membantu guru untuk 

lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Cara dalam menciptakan 

pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan inovatif yaitu guru harus 

menyusun dan melaksakan pembelajaran dengan memaksimalkan komponen 
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pembelajaran yang ada seperti pemilihan model pembelajaran yang sesuai dan 

metode pembelajaran yang tepat. Maka dari itu peneliti menggunakan model 

pembelajaran quantum learning dan metode make a match dalam upaya 

memperbaiki pembelajaran pada aspek kognitif atau pengetahuan dan motivasi 

belajar siswa.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran yang kurang inovatif. 

2. Siswa yang kurang konsentrasi. 

3. Guru hanya menggunakan metode ceramah. 

4. Guru kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran. 

5. Kurangnya penggunaan media saat pembelajaran. 

6. Peserta didik kurang aktif pada proses pembelajaran. 

7. Siswa merasa jenuh, bosan, serta tidak bersemangat pada proses 

pembelajaran. 

8. Tidak adanya pembelajaran yang memberikan rasa nyaman pada siswa.  

9. Ketercapaian aspek kognitif siswa pada pembelajaran matematika masih 

kurang. 

10. Kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Menghindari melebarnya pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu 

adanya beberapa batasan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi pada penggunaan model pembelajaran quantum 

learning dengan metode make a match. 

2. Materi pembelajaran matematika yang digunakan pada penelitian ini 

dibatasi pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan 

berbeda penyebut. 

3. Variabel bebas dibatasi pada kognitif dan motivasi belajar siswa. 
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4. Sampel pada penelitian ini dibatasi pada populasi kelas V SD Negeri 1 

Sawahan sejumlah 33 siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran quantum learning 

dengan metode make a match terhadap kognitif siswa pada pembelajaran 

matematika kelas V SDN 1 Sawahan? 

2. Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran quantum learning 

dengan metode make a match terhadap motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran matematika kelas V SDN 1 Sawahan? 

3. Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran quantum learning 

dengan metode make a match terhadap kognitif dan motivasi belajar siswa 

pada pembelajaran matematika kelas V SDN 1 Sawahan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran quantum 

learning dengan metode make a match terhadap kognitif siswa pada 

pembelajaran matematika kelas V SDN 1 Sawahan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran quantum 

learning dengan metode make a match terhadap motivasi belajar siswa 

pada pembelajaran matematika kelas V SDN 1 Sawahan. 

3. Untuk mengetahui ada pengaruh penggunaan model pembelajaran 

quantum learning dengan metode make a match terhadap kognitif dan 

motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika kelas V SDN 1 

Sawahan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, baik manfaat teoritis 

dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu 

pengembangan dalam pembelajaran dan pengkajian ilmu pengetahuan 

terutama pada model pembelajaran dan metode pembelajaran make a match 

dalam penguatan pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Sebagai sarana siswa mengembangkan pengetahuan matematika 

dengan baik. 

2) Sebagai sarana untuk menumbuhkan motivasi belajar. 

3) Memberikan pembelajaran yang nyaman terhadap siswa melalui 

quantum learning. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai sarana guru untuk menggunakan model pembelajaran 

quantum learning dan metode make a match dalam pembelajaran 

matematika. 

2) Sebagai sarana guru untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa. 

3) Sebagai sarana guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai sarana sekolah untuk lebih memperlancar pencapaian 

kegiatan tahunan dangan penggunaan model pembelajaran quantum 

learning dan metode make a match. 

2) Sebagai sarana sekolah untuk mengembangkan kualitas sekolah 

dengan aspek kognitif dan motivasi belajar siswa yang baik. 

3) Sebagai sarana sekolah untuk mencapai tujuan kurikulum. 

d.  Bagi Peneliti Lain 
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1) Sebagai calon guru, peneliti lain dapat mengetahui kiat-kiat dalam 

mengembangakan pembelajaran matematika. 

2) Peneliti lain dapat menemukan cara lain atau metode lain dalam 

mengambangkan pembelajaran matematika SD. 

3) Sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

model pembelajaran quantum learning dan metode make a match. 


