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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

         Pengembangan kurikulum di Indonesia terus dilakukan guna 

mewujudkan tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia. Tahun pelajaran 2014/2015 sampai sekarang, melalui kementrian 

pendidikan dan kebudayaan, pemerintah mempunyai kebijakan penerapan 

kurikulum 2013 di seluruh satuan pendidikan di indonesia. Kurikulum 2013 

adalah suatu pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan 

dan menyeimbangkan kemaampuan soft skill dan hard skill yang berupa 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan (fadillah, 2014: 16). Kurikulum 2013 

menuntut peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, karena pembelajaran 

berpusat pada peserta didik atau istilah lainnya Student Centre Learning, 

sementara itu pendidik hanyalah sebagai fasilitator dan teladan. 

         Peraturan Pemerintah RI No.19/2005, Pasal 19 menjelaskan bahwa 

proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologi peserta didik. Berdasarkan Peraturan pemerintah tersebut, 

guru harus kreatif dan inovatif dalam mengajar serta mendidik sehingga 

menghasilkan pembelajaran yang sukses sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Indikator pembelajaran sukses adalah guru mampu membawa peserta didik 

dalam mencapai kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari, dapat 

motifasi belajar peserta didik, membuat peserta didik mampu mengingat isi 

atau materi pelajaran lebih lama, dan membuat peseta didik dapat menerapkan 

atau mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (Pribadi, 2017: 

217).  Untuk mencapai pembelajaran sukses, seorang guru harus menguasai 

model-model pembelajaran sehingga harapan kedepannya bisa mengatasi 

penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik.  
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        Model pembelajaran sangat mempengaruhi minat peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan model pembelajaran yang dirasa 

baru dan asing oleh peserta didik, akan menimbulkan daya tarik yang 

marangsang minat belajar peserta didik. (Abdullah, 2015: 2). Penggunaan 

model pembelajaran yang tepat ditunjang dengan media yang sesuai akan 

sangat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Model 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah bentuk pembelajaran 

yang menggunakan pendekatan melalui kelompok kecil peserta didik untuk 

bekerjasama dan memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan 

belajar (fathurrohman, 2015: 45). Kerjasama sangat dibutuhkan peserta didik 

untuk bekal hidup di masyarakat. Oleh karena itu pembelajaran kooperatif 

sangat bermanfaat apabila diterapkan dalam aktivitas pembelajaran.  

         Menurut penelitian J.Johnson dan johnson dalam Fathurrohman (2015: 

46) bahwa belajar kooperatif akan mendorong peserta didik lebih banyak 

materi pelajaran, mampu menerima perbedaan yang ada di antara teman satu 

kelompok, memiliki aspek psikologis yang leih sehat, memiliki sifat positif 

terhadap objek studi, menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam 

aktivitas kerjasama, memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berpikir 

kritis, merasa nyaman dan termotivasi pada materi pembelajaran, merasa 

nyaman dan termotifasi untuk belajar, mencapai hasil belajar yang tinggi. Salah 

satu model pembelajaran kooperatif yang cukup menarik bagi peserta didik 

Sekolah Dasar dan dirasa mampu untuk meningkatkan minat belajar peserta 

didik adalah model kooperatif tipe Make A Match, karena mengandung unsur 

permainan di dalam proses pembelajaran yaitu melalui permainan mencari 

pasangan kartu.  

         Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di kelas 4 MI 

Ma’arif NU Manba’ur Rohmah, dalam proses pembelajaran matematika guru 

menerangkan materi pembelajaran menggunakan metode ceramah. Guru 

menjelaskan materi di papan tulis dan peserta didik diminta untuk duduk diam 

memperhatikan setelah itu peserta didik diajak mengerjakan soal bersama-

sama dan terakhir diberikan tugas individu. Penataan tempat duduk peserta 



3 
 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Make A Match Pada Peserta Didik Kelas 4  

Mi Ma’arif Nu Mamba’ur Rohmah, Uliv Afiolita 2020 

 

didik masih bersifat konvesional, peserta didik yang duduk dibarisan belakang 

sering tidak fokus dengan materi yang diterangkan di depan, suara guru 

terkadang tidak terdengar sampai ke belakang, dikarenakan  ruang kelas 4 

berada di aula bersama dengan 2 kelas lain yang hanya dipisahkan oleh papan 

penyekat ruangan sehingga suara gaduh kelas lain bisa terdengar dan 

menganggu proses pembelajaran. Dengan hanya menggunakan metode 

ceramah, peserta didik menjadi pasif sehingga membuat pembelajaran menjadi 

tidak menarik dan membosankan. akibatnya peserta didik sering berbicara 

dengan teman disampingnya diluar topik materi pembelajaran dan sibuk sendiri 

dengan kegiatannya,  sehingga menyebabkan kelas gaduh dan tidak kondusif. 

Permasalahan tersebut membuat perolehan hasil belajar peserta didik kurang 

maksimal.  

        Data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara kepada guru kelas 

4  MI Ma’arif NU Manba’ur Rohmah, menjelaskan “peserta didik kesulitan 

dalam menerima dan memahami materi pelajaran matematika karena dianggap 

pelajaran yang susah dan membosankan. Dari 25 peserta didik dikelas 4 

terdapat 19 peserta didik yang mendapatkan nilai dibawah KKM. Guru kelas 4  

menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah 

kesulitannya guru dalam menentukan model pembelajaran yang tepat, sesuai 

dengan karakter peserta didik. 

        Berdasarkan masalah di atas, dimungkingkan untuk menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Salah satu model yang 

dirasa mampu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik materi KPK & 

FPB adalah model pembelajaran kooperaktif tipe make a match, karena 

mengandung unsur permainan di dalam proses pembelajaran yaitu melalui 

permainan mencari pasangan kartu, sehingga peserta didik akan lebih aktif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan adanya model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Math A Match peneliti berharap supaya adanya peningkatan 

hasil belajar peserta didik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui 
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Model Make A Match Pada Peserta Didik Kelas 4 Mi Ma’arif Nu Mamba’ur 

Rohmah”. 

B. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana aktivitas guru selama proses pembelajaran matematika di kelas 

4 menggunakan model kooperatif tipe Make A Match ? 

2. Bagaimana aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran matematika 

di kelas 4 menggunakan model kooperatif tipe Make A Match ? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika pada peserta didik kelas 

4 MI Ma’arif NU Manba’ur Rohmah dengan diterapkannya model 

kooperatif tipe Make A Match?. 

C. Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini 

adalah:  

1. Mengetahui aktivitas guru selama proses pembelajaran matematika di kelas 

4 menggunakan model kooperatif tipe Make A Match. 

2. Mengetahui aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran matematika 

di kelas 4 menggunakan model kooperatif tipe Make A Match. 

3. Meningkatkan hasil belajar matematika pada peserta didik kelas 4 MI 

Ma’arif NU Manba’ur Rohmah dengan diterapkannya model kooperatif 

tipe Make A Match. 

D. Manfaat Penelitian 

        Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya: 

1. Bagi peserta didik 

a. Meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

b. Menciptakan suasana baru yang menyenangkan dalam kegiatan 

pembelajaran tanpa menghilangkan tujuan belajar. 
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2. Bagi guru 

a. Memberikan pengalaman model pembelajaran alternatif yang dapat 

diterapkan ketika kegiatan pembelajaran. 

b. Menjadi masukan untuk guru kelas dalam menyampaikan materi KPK 

& FPB. 

3. Bagi peneliti 

a. Sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian yang sejenis. 

E. Batasan Penelitian 

        Agar masalah yang terkait dengan judul tidak terlalu luas dan penelitian 

dapat dilakukan dengan terarah, maka penelitian membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan di kelas 4 MI Ma’arif NU Mamba’ur Rohmah pada 

tahun ajaran ganjil 2019/ 2020. 

2. Penelitian ini memfokuskan pada materi KPK & FPB Komptensi Dasar 

3.6 Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan, faktor 

persekutuan terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan 

persekutuan terkecil (KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

F. Definisi Operasional 

        Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini maka perlu 

didefinisikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar 

Perubahan tingkah laku peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran pembelajaran. 

2. Model pembelajaran Kooperatif  

Model pembelajaran secara berkelompok yang bersifat heterogen. 

3. Model Make A Match 

Model pembelajaran mencari pasangan dengan cara mencocokkan kartu 

soal dengan jawaban. 


