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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia.  Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, dan teori peluang. Untuk 

menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan 

penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya 

dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual 

problem).  Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara 

bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika.  Untuk 

meningkatkan pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi, computer, alat peraga, atau media lainnya. 

Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya “Strategi Belajar Mengajar” 

menjelaskan tentang komponen-komponen belajar-mengajar yang terdiri atas 

tujuh komponen, yaitu: tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, 
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metode, alat, sumber belajar, dan evaluasi.1 Dari ketujuh komponen 

pembelajaran di atas, metode memiliki peran yang strategis dan signifikan 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi pelajaran yang 

baik akan mudah diterima oleh siswa, apabila guru dalam penyampaiannya 

menggunakan metode yang tepat. Metode berfungsi sebagai cara bagaimana 

materi tersebut disampaikan. Keberhasilan suatu metode dapat diukur dari 

seberapa efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. 

Pada kenyataannya, ada beberapa guru yang tidak mampu memilih 

metode pembelajaran, mereka beranggapan yang penting materi telah 

selesai disampaikan, sehingga proses pembelajaran terkesan asal-asalan, 

tanpa memperhatikan apakah anak mampu memahaminya. Guru dalam hal 

ini biasanya mencukupkan diri dengan satu metode, yaitu metode ceramah, 

guru menjelaskan materi-materi tersebut sampai selesai atau habis 

materinya.  

Proses pembelajaran dengan mengutamakan metode ceramah  tidak 

bisa mengaktifkan siswa karena mereka tidak dilibatkan secara langsung 

dalam perolehan ilmu, padahal tujuan dari pembelajaran adalah adanya 

perubahan dalam diri siswa. Dalam metode ini, guru dianggap sebagai 

sumber ilmu, sehingga semua proses pembelajaran berpusat pada guru 

(teacher centered).  

                                                           
1
Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, cet. ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1997), hlm. 48-56. 
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Di dalam mata pelajaran matematika sebetulnya hanya menerapkan 4 

operasi hitung yaitu : penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (x), 

pembagian (:).  Namun sering sekali Matematika menjadi pelajaran yang 

paling ditakuti, membosankan bagi beberapa siswa. 

Berdasarkan hasil observasi pada hari senin tanggal 10 Agustus 2015 

materi yang diajarkan pada siswa kelas I MI Assegaf adalah Penjumlahan 

dua bilangan satu angka dengan jumlah siswa sebanyak 13 orang siswa, 

hanya 6 orang siswa yang dapat memahami materi sedangkan sisanya 7 

orang siswa mengalami kesulitan dan kekeliruan dalam memahami konsep 

operasi penjumlahan dua bilangan satu angka. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa pada pelajaran matematika.. 

Mengingat Matematika adalah dasar dari semua ilmu maka siswa 

harus mendapatkan proses pembelajaran yang menarik, bervariasi, aktif, 

sehingga siswa dapat mencari jawaban tanpa merasa terbebani tapi siswa 

merasa senang selama proses pembelajaran. Peneliti akan menggunakan 

metode  make a match  untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pelajaran matematika tentang penjumlahan dua bilangan satu angka. 

Berdasarkan hal di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

pembelajaran Matematika dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Materi Penjumlahan Dua 
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Bilangan Satu Angka Melalui Metode Make a match Di Kelas I MI 

Assegaf Palembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah metode make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika materi penjumlahan dua bilangan satu 

angka di kelas I MI Assegaf Palembang. 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan 

melalui penerapan metode make a match dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Matematika materi penjumlahan dua bilangan 

satu angka di kelas I MI Assegaf Palembang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun secara khusus penelitian ini diharapkan berguna bagi: 

a. a. Siswa : 

a) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas I pada pelajaran 

Matematika materi penjumlahan dua bilangan satu angka 

b) Lebih aktif bertanya dalam pembelajaran Matematika 
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b. Guru : 

a) Meningkatkan kemampuan guru dalam menciptakan strategi 

pembelajaran dan mampu mengemas dalam kegiatan yang 

lebih menarik dan bervariatif. 

b) Meningkatkan profesionalisme guru. 

c. Sekolah : 

a) Dapat meningkatkan kinerja sekolah dengan adanya 

peningkatan profesionalisme guru 

b) Menjadikan kreaktivitas guru dalam membuat 

PenelitianTindakan Kelas (PTK) 

c) Menambah hasanah referensi karya ilmiah perpustakaan. 

D. Kajian Pustaka 

Pertama, Husni Thamrin tahun 2013 dalam PTk nya yang berjudul 

“penerapan model pembelajaran make a match oleh guru dalam 

meningkatkan kemampuan  membaca surat pendek di kelas V B MIN 1 

Teladan Palembang”. Dalam PTK nya dikatakan bahwa model make a match 

dapat meningkatkan kemampuan membaca surat pendek di kelas V B MIN 1 

Teladan Palembang. 

Adapun kesamaan antara penelitian yang dilakukan Husni Thamrin 

dengan peneliti adalah sama-sama meneliti model pembelajaran make a 



6 

 

match, sedangkan perbedaannya adalah pada mata pelajaran dan subjek 

penelitian. 

Kedua, Usman Anwar 2011 dalam skripsi Penelitian Tindakan 

Kelasnya yang berjudul “Upaya Peningkatan Kemampuan Berhitung Melalui 

Teknik Jarimatika dalam Mata Pelajaran Matematika Kelas I di MI Hijriyah II 7 

Ulu Palembang”. Yang memfokuskan bahasannya tentang penerapan teknik 

jarimatika. Dengan teknik ini menjadikan anak-anak untuk selalu aktif dalam 

penggunaan jari-jari yang bermanfaat dalam mata pelajaran matematika. Dan 

menyimpulkan bahwa dengan teknik jarimatika dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung 

Adapun kesamaan antara penelitian yang dilakukan Husni Thamrin 

dengan peneliti adalah sama-sama meneliti pelajaran matematika, 

sedangkan perbedaannya adalah pada model pembelajaran dan subjek 

penelitian. 

Ketiga, Nuryani, tahun 2011 dalam PTK nya yang berjudul “Penerapan 

Model Pembelajaran Make A Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

dalam Mata Pelajaran PAI Aspek Akidah Akhlak Bagi Siswa Kelas IV SD 

Negeri Rimba Siding Kecamatan Bejawi Kab Ogan Komering Ilir”. Ia 

mengatakan bahwa penerapan model pembelajaran make a match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI di kelas IV SD 

Negeri Rimba Siding Kecamatan Bejawi Kabupaten OKI. 
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Adapun kesamaan antara penelitian yang dilakukan Nuryani dengan 

peneliti adalah sama-sama meneliti pelajaran model pembelajaran make a 

match, sedangkan perbedaannya adalah pada mata pelajaran dan subjek 

penelitian. 

E. Kerangka Teori 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (Product) 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau 

proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Yang 

dimaksudkan adalah proses dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah 

mengalami belajar siswa berubah perilakunya dibanding sebelumnya.2 

 Winkel dalam Purwanto menyatakan hasil belajar adalah perubahan 

yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. 

Aspek perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan pengajaran yang 

dikembangkan oleh Bloom, Simpson dan Harrow mencakup aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik3. 

 Oemar Hamalik mengatakan bahwa, hasil dan bukti bahwa seseorang 
telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut 
misalnya dari tidak tahu menjadi tahu,  dari tidak mengerti menjadi mengerti. 
Tingah laku memiliki unsur subjektif dan unsur motoris. Unsur subjektif 

                                                           
2
Purwanto. Evaluasi Hasil Belajar, cet. Ke- 3, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011),  

hlm.44 
3
 Ibid, hlm. 45 
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adalah unsur rohaniah sedangkan unsur motoris adalah unsur jasmaniah. 
Bahwa seseorang sedang berfikir dapat dilihat dari raut mukanya, sikapnya 
sedangkan rohaniahnya tidak bisa dilihat.4 
 

Dengan demikian, keberhasilan seseorang dalam menerima 

pembelajaran dibuktikan dengan perubahan tingkah laku orang tersebut. 

Ketika seseorang tersebut mulai tahu dan mengerti apa yang belum diketahui 

dan dipahami itu berarti seseorang tersebut telah berhasil dalam 

pembelajaran. 

2. Model Pembelajaran Make a Match 

Model pembelajaran make a match adalah salah satu jenis metode 

dalam pembelajaran kooperatif. Metode ini dikembangkan oleh Lorna Curron 

(1994). Salah satu keunggulan dari teknik ini siswa mencari pasangan sambil 

belajar mengenai suatu konsep atau topic dalam suasana yang 

menyenangkan.5 Adapun langkah-langkah pembelajaran make a match 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan materi atau memberikan tugas kepada siswa 
untuk mempelajari materi di rumah. 

2. Siswa dibagi kedalam 2 kelompok, misalnya kelompok A dan 
kelompok B. Kedua kelompok ini diminta berhadap-hadapan . 

3. Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu 
jawaban kepada kelompok B. 

4.  Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus mencari  
pasangan atau mencocokan kartu yang di pegang dengan kartu 

                                                           
4
Oemar Hamalik. Proses Belajar Mengajar, cet. Ke-14,(Jakarta: PT.Bumi 

Aksara,2012), hlm.30 
5
 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 223 
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kelompok lain.  Guru juga perlu menyampaikan batasan maksimal 
waktu yang ia berikan kepada mereka. 

5. Guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari 
pasangannya di kelompok B. Jika mereka sudah menemukan 
pasangannya masing-masing, guru meminta mereka melaporkan diri 
kepadanya. Guru mencatat mereka pada kertas yang sudah di 
persiapkan. 

6. Jika waktu sudah habis , mereka harus di beritahu bahwa waktu sudah 
habis. Siswa yang belum menemukan pasangannya di minta untuk 
berkumpul sendiri. 

7. Guru memanggil satu pasangan untuk persentasi. Pasangan lain dan 
siswa yang tidak mendapatkan memperhatikan dan memberikan 
tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak. 

8. Terakhir guru memberikan korfirmasi tentang kebenaran dan 
kecocokan pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang memberikan  
presentasi. 

9. Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai 
seluruh pasangan melakukan presentasi.6 

 
Berdasarkan langkah-langkah diatas, pembelajaran make a match 

merupakan satu metode pembelajaran yang akan membuat siswa belajar 

sambil bermain dengan harapan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

karena siswa menjadi senang dan termotivasi. 

 

F. Metodologi penelitian 

1. Setting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian di MI Assegaf Palembang, untuk mata 

pelajaran Matematika dengan materi penjumlahan dua bilangan satu 

angka. 

                                                           

 
6
 Ibid,.hlm. 252 
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b. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan pada semester 

ganjil dimulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 

pelajaran 2015/2016. 

c. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas I yang terdiri dari 13 

orang siswa dengan rincian 6 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. 

2. Persiapan Penelitian 

Sebelum Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan, terlebih dahulu 

dilakukan perencanaan dan disiapkan: Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar tes/evaluasi, lembar observasi. 

3. Prosedur dan Tahapan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas menggunakan model penelitian tindakan 

dari Kemmis dan Tanggart, yang terdiri dari siklus yang satu ke siklus 

berikutnya, setiap siklus meliputi perencanaan, tindakan, 

observasi/pengamatan dan refleksi. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
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Bagan Langkah-Langkah Tindakan 

SATU SIKLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUA SIKLUS 

 

 

 

 

 

Siklus I 

Ada empat kegiatan yaitu: 

a. Perencanaan yang meliputi: 

    Perencanaan 

 

Refleksi                  Tindakan 

 

      Pengamatan 

 

SIKLUS II 

PERENCANAAN 

Tindakan 

Pengamatan 

Refleksi 

 

SIKLUS I 

PERENCANAAN 

Tindakan 

Pengamatan 

Refleksi 
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1) Analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang 

akan disampaikan dalam pembelajaran. 

2) Membuat RPP, mengacu pada Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar dan perlakuan yang diterapkan dalam 

PTK. 

3) Membuat lembar tes formatif. 

4) Membuat lembar format observasi. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus l diawali dengan 

mengkondisikan kelas dengan apersepsi dan penjagaan 

kemampuan awal siswa sekaligus sebagai motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran ini. Tahap ini merupakan 

implementasi dari perencanaan yang telah disimulasikan dan 

revisi, yaitu penggunaan strategi pembelajaran ini menitik 

beratkan pada penumbuhan sikap senang mengikuti proses 

belajar dengan menggunakan model pembelajaran make a 

match yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

c. Observasi dan tes analisis 

Pengamatan dilakukan setiap kali tatap muka 

berlangsung.Objek pengamatan adalah kesungguhan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, keaktifan siswa dalam bertanya dan 
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menjawab. Tes formatif dilaksanakan pada pertemuan ke-2 

selama satu jam pelajaran 30 menit. Dilanjutkan dengan 

analisis data tes dan observasi. 

d. Refleksi 

Refleksi didasarkan atas analisis hasil evaluasi (tes dan non 

tes) siklus ke satu. 

 Siklus II 

a. Perencanaan (Perbaikan Rencana I) 

Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil 

refleksi pada siklus pertama. 

b. Pelaksanaan 

Guru membagikan kartu-kartu kecil yang berisi angka-angka, 

siswa menjadi 4 kelompok, lalu diberikan soal dan meminta 

siswa untuk mencari pasangan pada yang diberikan guru 

dengan menempelkan kartu yang benar di papan tulis sesuai 

dengan soal 

c. Pengamatan  

Peneliti melakukan pengamatan terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Matematika materi 

penjumlahan dua bilangan satu angka melalui model make a 

match. 
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d. Refleksi  

Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua, 

menganalisis serta membuat kesimpulan. 

4. Instrument Pengumpulan Data 

a. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data kuantitatif berdasarkan hasil ulangan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran. 

2. Data kualitatif berdasarkan keaktifan siswa mengikuti proses 

pembelajaran 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik tes dan non tes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa tentang materi yang disampaikan guru setelah mengikuti 

pembelajaran, sedangkan teknik non tes digunakan untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap penggunaan Metode make a match pada 

materi penjumlahan dua bilangan satu angka. 

a) Teknik Tes dan non tes 

Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

perbuatan, dimana guru memberikan tugas untuk mengetahui 

sejauh mana efektifitas penggunaan metode make a match 
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terhadap peningkatan hasil belajar pada materi penjumlahan dua 

bilangan satu angka. Siswa dapat dikatakan telah berhasil jika 

mencapai kompetensi minimal (KKM) yang telah ditetapkan di 

kelas I MI Assegaf  yaitu 70. 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dipilih dalam 

penelitian ini.Penelitian menggunakan teknik observasi dan 

dokumentasi secara bersama-sama untuk mengumpulkan data 

sekaligus menguji kreadibilitas data. 

b) Observasi  

Dalam penelitian ini teknik observasi yang digunakan adalah 

observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat dengan kegiatan yang 

dilakukan oleh sumber data.Observasi yang dilakukan adalah 

observasi kelas, karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

tindakan kelas di kelas I MI Assegaf Palembang. 

c) Dokumentasi  

Dalam penelitian yang dimaksud dengan teknik 

pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data 

melalui pengambilan foto pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, jumlah guru, siswa, pegawai, sarana dan prasarana, 

serta kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MI Assegaf Palembang. 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif adalah mendeskripsikan 

data yang didapat untuk menemukan koreksi antara dua variabel atau 

lebih sedangkan data kualitatif adalah mendeskripsikan data yang didapat 

melalui instrumen penelitian dan berdasarkan refleksi setiap siklus 

tindakan. Hasil belajar siswa setiap siklus dapat dianalisis melalui hasil tes 

dan aktivitas guru dan peningkatan partisipasi belajar siswa dianalisis 

melalui hasil observasi.7 

Analisis data penelitian kuantitatif dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa yang diuji melalui hasil 

tes pada siklus satu dan dua dan dihitung dengan rumus :  

P =  
    x  100 % 

Keterangan: 

f  = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Number of Class (jumlah frekuensi/banyaknyaindividu) 

P  = Angka persentase8 

                                                           
7
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2000), hlm. 40 
8
 Ibid., hlm 30  
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Hasil perhitungan dari masing-masing siklus kemudian 

dibandingkan, melalui perhitungan ini akan diketahui persentase 

peningkatan hasil belajar siswa. Setelah diketahui persentase, hasilnya 

divisualisasikan dalam bentuk tabel, atau grafik, atau chart.9 

Dengan demikian data hasil belajar pada pelajaran matematika 

materi penjumlahan dua bilangan satu angka diolah untuk melihat tingkat 

keberhasilan siklus dalam proses pembelajaran. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu : 

Bab Pertama : Latar belakang masalah, yang berisi dasar pemikiran 

timbulnya suatu masalah yang dihadapi peneliti; Rumusan Masalah; Tujuan 

dan Manfaat  Penelitian; Tinjauan Pustaka; Kerangka Teori; metodologi 

penelitian; dan Sistematika Pembahasan. 

Bab Kedua : Landasan Teori, yang terdiri dari Pengertian Hasil 

Belajar; factor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar; Indikator hasil belajar, 

Metode make a match; kelemahan dan kelebihan make a match; langkah-

langkah metode make a match; karakteristik materi penjumlahan dua 

bilangan satu angka. 

Bab Ketiga : Setting Wilayah penelitian yang terdiri dari letak dan 

subjek penelitian, sejarah berdiri dan letak geografis MI Assegaf, struktur 

organisasi; profil MI Assegaf; keadaan sarana dan prasarana; keadaan guru; 

                                                           
9
 Suharsimi Arikunto dkk., Op.Cit., hlm. 132 
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keadaan siswa; waktu belajar dan kurikulum pembelajaran; Kegiatan 

Ekstrakurikuler; serta prosedur penelitian persiklus. 

Bab Keempat : Pelaksanaan dan pembahasan hasil penelitian yang 

terdiri dari Pra siklus, siklus I dan siklus II. 

Bab Kelima : Penutupan yang terdiri dari Kesimpulan Dan Saran. 


