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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1. Pembelajaran IPA di SD 

IPA  sendiri berasal dari kata sains yang berarti alam. Menurut kurikulum 

KTSP (Depdiknas, 2006) IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. 

Asy`ari, Muslicah (2006:25) memaparkan beberapa prinsip pembelajaran 

IPA di SD sebagai berikut : 

1. Empat pilar pendidikan Global  

 Meliputi learning to know, learning to be, learning to live 

together. Learning to know, yaitu meningkatkan interaksi 

siswa dengan lingkungan fisik dan sosialnya diharapkan siswa 

dapat membangun pemahaman dan pengeahuan tentang alam 

sekitarnya. Learning to do, artinya pembelajaran IPA tidak 

hanya menjadikan siswa sebagai penonton  melainkan siswa 

diberdayakan agar mau dan mampu untuk memperkaya 

pengalaman belajarnya. Learning to be, artinya dari hasil 

interaksi dengan lingkungan siswa diharapkan dapat 

membangun rasa percaya diri yang pada akhirnya membentuk 

jati dirinya. Learning to live together, artinya dengan adanya 

kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu akan 

membangun pemahaman positif dan toleransi terhadap sesama. 

2. Prinsip Inquiri 

 Prinsip ini perlu diterapkan dalam pembelajaran IPA karena 

pada dasarnya anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, 

sedang alam sekitar penuh dengan fakta atau fenomena yang 

dapat merangsang siswa ingin tahu lebih banyak. 

 Masnur Muslichah, dalam Istiqomah, Lailatul (2009:32) 

berpendapat bahwa inquiri diawali dari pengamatan terhadap 

fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan bermakna untuk 

menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. 

Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh siswa tidak dari hasil mengingat serangkat fakta, 

tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya. 

3. Prinsip Konstruksivisme 

 Dalam pembelajaran IPA sebaiknya guru dalam mengajar 

tidak memindahkan pengetahuan kepada siswa. Melainkan 

perlu dibangun oleh siswa dengan cara mengkaitkan 
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pengetahuan awal yang mereka miliki dengan struktur 

kognitifnya. 

4. Prinsip Salingtemas (sains, lingkungan, teknologi, 

masyarakat). 

IPA memiliki prinsip-prinsip yang dibutuhkan untuk 

pengembangan teknologi. 

5. Prinsip pemecahan masalah 

 Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu 

berhadapan dengan berbagai macam masalah. Disisi lain, salah 

satu alat ukur kecerdasan siswa banyak ditentukan oleh 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalahnya sendiri. 

6. Prinsip pembelajaran bermuatan nilai 

 Masyarakat dan lingkungan sekitar memiliki nila-nilai yang 

terpelihara dan perlu dihargai. Oleh karena itu, pembelajaran 

IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak 

buruk terhadap lingkungan atau kontradiksi nilai-nilai 

lingkungan sekitar. 

7. Prinsip Pakem (Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan) 

 Prinsip ini pada dasarnya merupakan prinsip pembelajaran 

yang berorientasi pada siswa aktif utuk melakukan kegiatan 

baik berfikir maupun kegiatan yang bersifat motorik. 

 

Prinsip –prinsip pembelajaran IPA ada tujuh yaitu prinsip empat pilar 

pendidikan Global, prinsip inquiri, prinsip konstruksivisme, prinsip 

salingtemas, prinsip pemecahan masalah, prinsip pembelajaran bermuatan 

nilai, dan yang terakhir adalah prinsip pembelajaran aktif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan atau yang dikenal dengan prinsip paikem.  

Ketujuh prinsip diatas saling berhubungan satu sama lain, dimana 

prinsip tersebut membentuk pribadi siswa yang percaya diri, dapat 

membangun pengetahuannya dengan pengalaman belajar disekitarnya, 

kritis, taat kepada Tuhan dan sayang lingkungan, serta aktif dalam berpikir 

maupun bertindak. 

2.1.2 Tujuan dari pembelajaran IPA di SD  

Menurut Kurikulum KTSP (Depdiknas, 2006) tujuan pembelajaran IPA di 

SD secara terperinci adalah : 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaaan, keindahan, dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya 
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b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling berkaitan 

IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat 

keputusan 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam 

dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan 

Tuhan 

f.  Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan 

keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP atau MTS. 

 Tujuan ini pada dasarnya merupakan tujuan pembelajaran yang 

berorientasi pada siswa aktif untuk melakukan kegiatan baik aktif berfikir 

maupun kegiatan yang bersifat motorik. Selain itu dapat membentuk siswa untuk 

menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan sebagai pencipta alam, 

menyayangi semua ciptaan-Nya, menjaga dan melestarikan semua yang ada di 

bumi, serta melatih siswa untuk berpikir kritis. 

2.1.3 Ciri ciri dari pembelajaran IPA di SD 

a. Konkret, artinya IPA memiliki objek kajian berupa benda-benda atau 

gejala-gejala alam yang nyata dan dapat ditangkap oleh panca indra. 

Contoh : tumbuhan,hujan dan benda langit 

b. Logis, artinya IPA dapat dikembangkan berdasarkan cara berpikir logis. 

Cara berpikir logis artinya cara berpikir dengan menggunakan nalar. 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan logika tertentu, baik secara 

induktif atau deduktif. 

c. Objektif, artinya hasil dari kajian IPA harus dengan fakta dan bukti 

kebenaran ilmiah secara alamiah tanpa ditambahi atau ditutupi dengan 

mitos dan penasaran. 

d. Empiris, artinya IPA atau sains dikembangkan berdasarkan pengalaman 

empiris, yaitu pengalaman konkret yang dapat dirasakan oleh semua 

orang dan dapat dibuktikan secara ilmiah. 



13 

 

e. Sistematis, artinya hasil kajian IPA baik hasil penelitian atau kajian 

ilmiah berdasarkan pada langkah - langkah yang sistematis dan teratur. 

f. Teori berlaku untuk umum. Begitu banyak teori sains lahir dari ilmuwan 

yang mengkaji gejala-gejala alam. Teori – teori itu berlaku umum dan 

dapat diketahui oleh orang lain tanpa batas. 

2.1.4 Ruang Lingkup Pembelajaran IPA di SD 

Dalam kurikulum 2006 bahan kajian untuk mata pelajaran IPA di Sekolah 

Dasar meliputi beberapa aspek, antara lain : 

1. Mahluk hidup dan prosesnya 

     Meliputi perkembangan dan pertumbuhan mahluk hidup. 

2. Materi dan sifatnya 

Meliputi materi benda padat, cair, dan gas yang dilihat 

dari sifat masing-masing materi 

3. Energi dan perubahan  

Meliputi berbagai macam jenis gerak, gaya, pesawat 

sederhana, dan cahaya. 

4. Bumi dan alam semesta 

Meliputi planet-planet, dan usaha manusia dalam 

menjaga bumi dan alam semesta. 

2.2 Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif  adalah sistem pembelajaran yang memberi 

kesempatan pada peserta didik untuk bekerja sama dengan siswa lain dalam 

tugas-tugas yang terstruktur. Lebih jauh dikatakan, pembelajaran kooperatif 

yang berjalan kalau sudah terbentuk suatu kelompok atau suatu tim yang 

didalamnya siswa bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan (Anita Lie, 2002:14). Sedangkan menurut Ibrahim (2000:2) model 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang membantu 

siswa mempelajari isi akademik dan hubungan sosial. Model ini mengalihkan 

dari teacher center menjadi student center. 

Ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif menurut Anita Lie (2003:30) 

terdapat lima unsur, antara lain : 

1. Saling ketergantungan positif 

2. Tanggung jawab perseorangan 

3. Tatap muka 

4. Komunikasi antar anggota 

5. Evaluasi proses kelompok 
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Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran yang 

memperbaiki sistem pembelajaran yang selama ini memiliki kelemahan. Model 

pembelajaran kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan 

permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran.  

2.3 Pembelajaran Kooperatif  Tipe Make A Match 

Menurut Rusman (2011:223-233) model make a match (membuat pasangan) 

merupakan salah satu jenis dari model  dalam pembelajaran kooperatif. Model 

ini dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu keunggulan teknik ini 

adalah peserta didik mencari pasangan sambil belajar mengenai konsep atau 

topik, dalam suasana yang menyenangkan. 

Anita lie (2008: 56) menyatakan bahwa model pembelajaran tipe make a 

match atau bertukar pasangan merupakan teknik belajar memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Teknik ini bisa digunakan 

dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatn usia anak didik. 

2.3.1 Langkah – Langkah Pembelajaran Make A Match 

Teknik pembelajaran Make A Match dilakukan dalam kelas dengan suasana 

yang menyenangkan karena dalam pembelajarannya siswa dituntut untuk 

berkompetisi mencari pasangan dari kartu yang sedang dibawanya dengan waktu 

yang cepat. 

Langkah- langkah model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match 

menurut Lorna Curran (Komalasari, 2010:85) adalah sebagai berikut : 

1. Guru menyiapkan beberapa konsep/topik yang cocok untuk sesi 

review (satu sisi kartu soal dan satu sisi berupa kartu jawaban 

beseta gambar) 

2. Setiap peserta didik mendapat satu kartu 

3. Tiap peserta didik memikirkan jawaban atau soal dari kartu 

yang dipegang 

4. Peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang 

cocok dengan kartunya (kartu soal/kartu jawaban),  

5. Peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas 

waktu diberi point 

6. Setelah itu babak selanjutnya dicocokkan lagi agar tiap peserta 

didik mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. 
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7. Demikian pula seterusnya bagi kelompok lain yaitu kelompok 3 

dan 4 

8. Kesimpulan/penutup 

Model pembelajaran make a  match dapat melatih siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran secara merata serta menutut siswa 

bekerja sama dengan anggota kelompok agar tanggung jawab dapat tercapai, 

sehingga semua siswa aktif dalam proses pembelajaran.  

2.3.2 Kelebihan dan kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A 

Match 

Kelebihan dan kekurangan  pembelajaran kooperatif  learning tipe make 

a match menurut Mitahul Huda (2013:253-254) adalah sebagai berikut : 

Kelebihan dari make a match antara lain : 

1. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara 

kognitif maupun fisik 

2. Karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan 

3. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

4. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk 

tampil presentasi 

5. Efektif untuk melatih kedisiplinan siswa menghargai 

waktu untuk belajar 

Sedangkan kekurangan dari make a match, yaitu : 

1. Jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan 

banyak waktu yang terbuang 

2. Pada awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang 

akan merasa malu berpasangan dengan lawan jenis 

3. Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, akan 

banyak siswa yang kurang memperhatikan pada saat 

presentasi pasangan 

4. Guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi 

hukuman pada siswa yang tidak mendapat pasangan, 

karena mereka bisa malu 

5. Menggunakan metode ini secara terus menerus akan 

menimbulkan kebosanan 

Untuk mengantispasi kekurangan dalam penerapan make a match di 

dalam kelas, ada baiknya mempertimbangkan hal-hal dibawah ini : 

1. Usahakan saat menggunakan model make a match guru sudah 

mempersiapkan jauh-jauh hari agar saat pelaksanaan bisa 

berjalan lancar  



16 

 

2. Agar siswa tidak malu saat berpasangan dengan lawan jenis, 

guru menekankan bahwa dalam pembelajaran ini semua sama 

tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun, jika ada yang 

tidak patuh maka bisa diberikan sanksi sekelas sesuai 

kesepakan 

3. Saat presentasi kelompok, maka diharapkan semua kelompok 

memperhatikan dengan baik. Jika ada satu yang tidak 

memperhatikan, maka guru bisa mengurangi point yang 

diperoleh kelompok tersebut sehingga bisa berdampak pada 

semua anggota 

4. Bagi siswa yang tidak mendapat pasangan, guru bisa memilih 

hukuman yang dapat memotivasi siswa tersebut tanpa 

memberatkannya seperti merangkum isi pembelajaran, 

membuat soal dan jawaban sesuai materi yang diajarkan, dan 

lain-lain 

5. Untuk menghindari kebosanan saat penggunaan metode ini, 

maka sebaiknya guru hanya menggunakan metode untuk 

materi yang dirasa cukup sulit dan susah untuk dicerna 

pemikiran siswa 

2.4 Belajar dan Hasil Belajar 

Secara sederhana belajar dapat  diartikan sebagai upaya menambah dan 

mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Sedangkan menurut Darsono (2000:32) 

belajar merupakan suatu kegiatan yang melibatkan individu secara keseluruhan 

baik secara fisik maupun psikis. Lebih lanjut Anni (2004:2) mengungkapkan 

bahwa belajar adalah proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia 

mencakup segala sesuatu yang difikirkan. 

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat didefinisikan belajar adalah 

kegiatan menambah pengetahuan dengan cara mencari informasi yang di dapat 

dari lingkungan sehingga akan timbul pengetahuan baru yang menyebakan 

seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, serta berkembangnya sifat-sifat 

sosial dan kematangan emosionalnya sejalan dengan bertambahnya umur.  
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2.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Anni (2004:4) menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah 

laku yang diperoleh pebelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Sudjana 

(2004:4) juga berpendapat hasil belajar merupakan kemampuan kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Lebih lanjut 

menurut Slameto (2003) menyatakan hasil belajar sebagai proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungan. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2006) hasil belajar 

adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan 

tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Nilai yang diperoleh siswa 

menjadi acuan untuk melihat penguasaan siswa dalam menerima materi 

pembelajaran.  

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat didefinisikan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan siswa yang dimiliki setelah mendapatkan pengalaman 

belajar yang berupa angka atau skor setelah diberikan tes oleh guru untuk 

mencapai kompetensi yang diinginkan. 

2.4.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Munadi 

(Rusman, 2012:124) antara lain meliputi : 

1. Faktor Internal 

 a. Faktor internal berupa fisiologis seperti kesehatan, tidak 

lelah, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan 

sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta 

didik dalam menerima materi pembelajaran 

b. Faktor Psikologis yaitu setiap individu dalam hal ini 

peserta didik memiliki kondisi psikologis yang 

berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi 

hasil belajar. Beberapa factor psikologis antara lain 

meliputi IQ, perhatian, minat, bakat, motivasi, kognitif, 

dan daya nalar. 

2. Faktor Eksternal 

Lingkungan  dapat mempengaruhi hasil belajar. 

Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya suhu, 

kelembapan, dan lain-lain. Belajar pada tengah hari 
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diruangan yang kurang sirkulasi udara akan berbeda pada 

pembelajaran pagi hari yang kondisinya masih segar. 

3. Faktor Instrumental  

Faktor yang keberadaanya dan penggunaanya 

dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. 

Faktor instrumental ini berupa kurikulum, sarana, dan 

guru. 

Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal, 

faktor eksternal, dan faktor instrumental. Pertama  dari faktor internal yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar ada dua antara lain faktor fisiologis (kesehatan 

rohani) dan faktor psikologis (kesehatan jasmani). Kedua,  dari faktor eksternal 

berasal dari lingkungan fisik dan ligkungan sosial. Dan yang terakhir adalah 

faktor instrumental, dimana faktor tersebut dapat dikatakan sebagai faktor 

pelengkap yaitu berupa kurikulum, sarana prasarana, dan guru sebagai tenaga 

pendidik. 

Pembelajaran koperatif tipe make a match adalah pembelajaran yang 

dilakukan sambil bermain. Untuk itu maka tempat yang digunakan sebaiknya 

ruangan yang bersih dan nyaman, cukup cahaya dan udara, serta tidak ada 

benda-benda yang membahayakan siswa atau dapat menghalangi ketika 

pembelajaran berlangsung. 

Selain itu tidak semua materi yang ada bisa menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe make a match. Materi yang cukup sulit bisa dijadikan alternatif 

untuk menggunakan metode ini untuk  menarik antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran daripada hanya menggunakan meode ceramah. Sarana yang 

digunakan bisa yang didapat di sekolah atau dilingkungan sekitar yang biasa di 

lihat oleh siswa sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan 

pembelajaran. 

2.4.3 Pelaksanaan Pembelajaran  

Pelaksanaa pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup (Permendiknas, 2007:41).  

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru : 
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a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; 

d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus 

2. Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pmbelajara untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interakif, 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 psikologis peserta didik. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakterisitik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi 

proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

a. Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi, guru : 

1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan 

menerapkan prinsip alam dan belajar dari aneka sumber; 

2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

3) Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru lingkungan, dan sumber belajar 

lainnya; 

4) Melibatkan peserta didik secara aktifdalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

5) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau lapangan 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru : 

1) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang 

beragam melalui tugas-ugas yang bermakna; 

2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 

dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis; 

3) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan maslah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

4) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

5) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehatuntuk 

meningkatkan prestasi belajar; 
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6) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok; 

7) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan relasi, kerja 

individual maupun kelompok  

8) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, 

festival, serta produk yang dihasilkan; 

9) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru : 

1) Memberikan  umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap peserta didik 

2) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber 

3) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan 

4) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kimpetensi dasar; 

5) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

6) Membantu menyelesaikan masalah; 

7) Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

8) Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

9) Memberikan motivsi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif. 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru : 

a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan 

b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas individual maupun kelompok sesuai dengan 

hasil belajar peserta didik; 

e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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2.5 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Melalui model Make a Match terbukti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, sesuai dengan penelitian Rakhmad Nur yang berjudul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Metode Make a Match pada 

siswa kelas VI SD Gisikdrono 02 Semarang”. Hasil penelitian siklus I dengan 

rata- rata 2,0 kualifikasi cukup siklus II menjadi 2,8 kualifikasi baik dan pada 

siklus III meningkat menjadi 3,7 dengan kualifikasi sangat baik. sedangkan 

aktivitas siwa pada siklus I memperoleh nilai rata- rata 2,0 kualifikasi cukup 

aktif, setelah dilakukan perbaikan siklus II diperoleh nilai rata - rata 2,6 

kualifikasi baik, pada siklus III diperoleh nilai rata- rata 3,1 kualifikasi sangat 

baik. Hasil belajar siswa nilai rata- rata ulangan pada siklus I yaitu 66 

kualifikasinya cukup, meningkat pada siklus II yaitu 70,8 kualifikasinya baik, 

dan pada siklus III menjadi 78,6 kualifikasinya sangat baik. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hastami Diah berjudul 

“Peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Make a 

Match pada siswa kelas V SDN Tandang 02 Semarang” hasil penelitian 

menunjukkan siklus I keterampilan guru skor rata- rata 2 kriteria cukup, aktivitas 

siswa rata- rata 41,4 kategori kurang, prosentase ketuntasan mencapai 61,2%. 

Pada siklus II keterampilan guru skor rata- rata 2,9 kriteria baik, aktivitas siswa 

skor 2,2 kriteria baik, hasil belajar siswa nilai rata- rata 86,1 kriteria baik 

presentase ketuntasan mencapai 86,1%, pada siklus III keterampilan guru 

mendapatkan skor rata- rata 3,7 kriteria baik sekali, aktivitas siswa mencapai 3,1 

kriteria baik sekali, hasil belajar siswa nilai rata - rata 86,4 kriteria baik sekali,  

ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus III mencapai 94,4%. 
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Tabel 2.5 

Analisis Persamaan dan Perbedaan Hasil Kajian yang Relevan 

No.  Nama 

Peneliti 

Persamaan Perbedaan Hasil 

1. Nur Rahmad Penggunaan make a 

match (Variabel X) 

Hasil belajar 

(Variabel Y) IPS 

siswa kelas 6 

Meningkat  

2. Diah 

Hastami 

Penggunaan make a 

match (Variabel X) 

Hasil belajar IPS 

(Variabel Y) siswa 

kelas 5 dan 

keterampilan guru 

Meningkat  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan di atas bahwa penggunaan 

pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar (tes). 

Dalam skripsi ini, juga menggunakan pembelajaran kooperatif tipe make a match, 

tetapi kelas yang akan menjadi objek penelitian adalah kelas 4 dengan mata 

pelajaran IPA. Jadi yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA 

siswa kelas 4. 
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2.6 Kerangka Pikir 

Berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan maka diperlukan pembelajaran 

lain yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Ngadirojo 01 

Tahun ajaran 2015/2016 pada mata pelalajaran IPA. Maka dapat disimpulkan 

dalam kerangka pikir pada skema dibawah ini : 

 

                                 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Pembelajaran IPA dengan Model Make a Match, SK 4 dan KD 4.1 

 

Kondisi awal Pembelajaran dengan 

metode konvensional 

yaitu ceramah 

Siswa : 

Hasil belajar 

IPA belum 

mencapai KKM  

70 

Tindakan 

Penerapan model make a match pada 

siklus I dan siklus II 

Langkah-langkah make a match: 

1. Guru menyiapkan kartu yang 

berisi satu jawaban dan satu soal 

2. Setiap peserta didik mendapat 

satu kartu  

3. Tiap peserta memikirkan jawaban 

atau soal yang dipegang 

4. Tiap siswa mencari pasangan 

yang cocok dengan kartunya 

5. Yang bisa mencocokkan sebelum 

waktu habis mendapat point 

6. Setelah selesai kartu dikocok lagi 

agar tiap siswa mendapat kartu 

beda sebelumnya 

7. Kesimpulan/penutup 

 

Siklus I 

Hasil belajar 

meningkat, 

tetapi belum 

mencapai 

KKM  70 

Kondisi akhir Hasil belajar IPA siswa kelas 

IV yang tuntas mencapai 

indikator sebesar 80% siswa 

dengan  KKM ≥ 70 

Siklus II 

Hasil belajar 

meningkat dan 

mencapai 

KKM ≥ 70 
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2.7 Hipotesis Tindakan 

Melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Make A Match diduga dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 SDN Sambirejo 01 Kecamatan 

Bringin Kabupaten Semarang Semester I Tahun Ajaran 2015-2016. 

 

 


