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2 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di jaman yang sudah modern dan maju seperti saat ini pendidikan 

sangat penting untuk setiap manusia dari anak-anak sampai orang dewasa. 

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah salah satu upaya untuk menciptakan 

suatu suasana belajar dalam suatu proses pembelajaran supaya siswa dapat 

menumbuh kembangkan potensi nya dalam semua aspek baik agama, 

kepribadian, kecerdasan dan keterampilan dan semua yang anak/ siswa 

butuhkan dan dibutuhkan masyarakat, bangsa dan negara.  

Dalam Undang-Undang Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas 

tentang sistem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa tujuan pendidikan 

adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa supaya menjadi manusia 

yang takwa, berahlak mulia, pintar, cakap, berpotensi di segala bidang dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk 

menggapai tujuan pendidikan nasional tersebut dibutuhkan usaha dan 

keikutsertaaan badan atau pihak yang bersangkutan dalam dunia pendidikan. 

Dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan harapan maka diperlukan 

adanya suatu kurikulum. Tentang Standar Nasional Pendidikan yang di bahas 

dalam PP nomor 19 tahun 2005 bahwa kurikulum merupakan seperangkat 

rancangan peraturan yang membahas tentang tujuan, isi, dan media yang 

digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 

Belajar adalah salah satu kebutuhan manusia yang sangat berpengaruh 

untuk hidupnya terutama untuk menaikan taraf hidup dan kualitas hidupnya. 

Hal tersebut dapat di buktikan dengan kejadian yang selama ini banyak terjadi 

di kalangan masyarakat bahwa kurangnya pendidikan dan kurangnya 

pengalaman dapat membuat seseorang tidak mendapatkan kerja atau 

mendapatkan kerja tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena 

dengan adanya pendidikan menjadi kan manusia dapat mengikuti 
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perkembangan zaman yang semakin maju baik dalam kehidupan ataupun dunia 

kerja. 

Beberapa tahun belakangan ini banyak sekolah yang sudah 

menggunakan K-13 yang menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, tetapi tidak banyak juga sekolah yang masih menggunakan 

metode ceramah yaitu guru yang banyak menjelaskan atau berperan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Didalam pendidikan yang semakin maju dengan 

adanya banyak metode ataupun teknik untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

indonesia tetapi guru kurang memanfaatkannya untuk dunia pendidikan. Guru 

setidaknya mencoba berbagai metode pembejaran yang dapat merangsang 

aktivitas dan motivasi belajar siswa terutama matematika karena di mata 

peserta didik matematika merupakan mata pelajaran yang menjenuhkan dan 

susah. Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran 

yang dapat memacu berkembangnya aktivitas dan motivasi belajar siswa. 

Pembelajan kooperatif itu sendiri banyak jenis nya salah satunya adalah model 

Make A Match. Untuk model pembelajaran kooperatif itu sendiri adalah sebuah 

model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil  untuk 

berinteraksi (Nurulhayati, 2002: 25).  

Metode pembelajaran Make A Match merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang mampu meningkatkan aktivitas dan motivasi 

belajar, hal tersebut karena Make A Match mengandung unsur permainan yang 

dirasa cukup baik untu meningkatkan minat siswa untuk belajar matematika 

dan menghilangkan anggapan negatif siswa tentang matematika. Make A 

Match merupakan metode pembelajaran yang menerapkan model pemelajaran 

dengan suasana permainan dan biasa disebut dengan mencari pasangan, untuk 

pasangannya itu sendiri belum diketahui sebelumnya. Untuk mengetahui 

pasangannya siswa harus mencari pasangan dari kartu atau jawaban yang 

mereka pegang. Model pembelelajaran  ini dapat digunakan untuk memacu 

aktivitas dan motivasi belajar siswa berkembang dan metode ini di lakukan 

dalam bentuk permainan (Endang Mulyatiningsih, 2012: 248). 
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Motivasi belajar adalah salah satu kekuatan dan suatu dorongan pada 

diri seseorang atau alat pembangun keinginan yang kuat dalam diri peseta didik 

untuk belajar dalam rangka mengubah perilaku dalam aspek kognitif ataupun 

psikomotor(Cucu Suhana, 2014: 24). Menurut Sardiman (2011: 100) aktivitas 

belajar adalah sebuah prinsip yang sangat penting dalam sebuah pendidikan 

terutama interaksi dalam proses pembelajaran, untuk aktivitas mencangkup 

aktivitas fisik dan mental. 

Dari hasil observasi sebelum dilaksanakannya model pembelajaran 

kooperatif teknik Make A Match yang dilakukan pada hari jumat 27 Agustus 

2018 di kelas VIII C SMP Al Islam Kartasura, presentase tingkat aktivitas 

belajar siswa dari setiap indikator yang digunakan sebagai berikut: (1) siswa 

yang ikut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 53,57%, (2) siswa yang 

ikut serta dalam menyelesaikan masalah 52,68%, (3) siswa yang mencatat 

materi yang disampaikan guru 51,78%, (4) siswa bertanya kepada siswa lain 

atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapi 50%, (5) 

siswa berusaha mencari cara pemecahan masalah yang dihadapi dari berbagai 

sumber 46,42%, (6) siswa menggunakan kesempatan yang dimiliki untuk 

menyelesaikan tugas atau permasalahan yang dihadapi 49,11%, (7) 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran matematika 47,32%. 

Sedangkan dari hasil angket motivasi sebelum di laksanakannya model 

pembelajaran kooperatif teknik Make A Match, persentase dari masing-masing 

indikator yang di gunakan antara lain:  (1) tekun mengerjakan tugas 40,77%, 

(2) ulet menghadapi kesulitan 53,87%, (3) menunjukan minat terhadap 

bermacam-macam masalah 55,36%, (4) lebih senang bekerja sendiri 50,45%, 

(5) senang mencari dan memecahkan masalah 49,11%, (6) dapat 

mempertahankan pendapatnya 58,93%, (7) tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini 50,89%, (8) dorongan untuk berprestasi 56,25%. 

Berdasarkan hasil observasi diatas peneliti memiliki maksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Teknik Make A Match Berbantuan Media Kartu dan Jawaban Untuk 
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Meningkatkn Aktivitas dan Motivas Belajar Matematika Siswa Kelas VIII C 

SMP Al Islam Kartasura Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka 

dapat di ketahui dua permasalahan yang muncul dalam penelitian. 

1) Apakah metode pembelajaran koopertif teknik Make A Match berbantuan 

media kartu soal dan jawaban dapat meningkatkan aktivitas belajar 

matematika siswa dengan pokok bahasan menentukan nilai fungsi di kelas 

VIII C SMP AL Islam Kartasura ? 

2) Apakah metode pembelajaran koopertif teknik Make A Match berbantuan 

media kartu soal dan jawaban dapat meningkatkan motivasi belajar 

matematika siswa dengan pokok bahasan menentukan nilai fungsi di kelas 

VIII C SMP AL Islam Kartasura ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas VIII C SMP 

Al Islam Kartasura dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

teknik Make A Match berbantuan media kartu soal dan jawaban dengan 

pokok bahasan mencari nilai fungsi 

2. Untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas VIII C SMP 

Al Islam Kartasura dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

teknik Make A Match berbantuan media kartu soal dan jawaban dengan 

pokok bahasan mencari nilai fungsi 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan 

dapat di gunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Diharapkan dapat meningatkan aktivitas belajar matematika siswa 

2) Diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar matematika 

3) Siswa dapat belajar matematika dengan metode yang menarik dan 

bervariatif 

b. Bagi Guru 

1) Memberi contoh  pada guru tentang model pembelajaran kooperatif 

teknik Make A Match untuk merancang kegiatan pembelajaran 

2) mempermudah guru untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas  

siswa untuk belajar matematika 

3) Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan/memperbaiki kualitas 

layanan bimbingan individu atau pembelajaran 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan mutu 

pembelajaran matematika dan digunakan untuk bahan acuan 

meningkatkan kelulusan yang unggul. 

 


