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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

2.1. Cooperative Learning Tipe Make A Match dan NHT 

2.1.1. Pengertian Cooperative Learning 

Model pembelajaran cooperative learning adalah model pembelajaran 

yang memungkinkan guru dapat mendorong siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran baik berupa tujuan akademik, penerimaan akan keragaman, maupun 

sebagai saran untuk mengembangkan ketrampilan sosial (Sagala, 2008: 7). Sagala 

melanjutkan bahwa dengan cooperative learning, siswa dapat meningkatkan 

prestasi (hasil) belajarnya, karena siswa diberikan kesempatan untuk saling belajar 

dengan sesamanya – inilah yang disebut dengan pencapaian pembelajaran yaitu 

pada tujuan akademik. Sebab, menurut Suhadi, dengan belajar dari sesama siswa 

lainnya, siswa sebagai individu justru lebih mudah menyerap pelajaran, karena 

rekannya berada pada dimensi kognitif yang sama dengan dirinya. Selain tujuan 

akademik, dengan cooperative learning siswa diberikan kesempatan untuk saling 

belajar menerima keragaman, baik keragaman suku, agama, ras, intelektual dan 

latar belakang yang lain (Slavin, 2003: 39). Akhirnya cooperative learning adalah 

sarana yang tepat bagi para siswa untuk mengembangkan ketrampilan sosialnya 

(Sagala, 2008: 8). Dengan belajar menerima perbedaan, pada saat itu juga siswa 

sedang belajar bagaimana mengembangkan ketrampilannya sebagai makhluk 

sosial. 

 

2.1.2. Langkah-langkah Pembelajaran Cooperative Learning 

Arends (dalam Aqib, 2007: 72) mengemukakan ada enam fase cooperative 

learning, yang dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.
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Tabel 2. 1 

Langkah-Langkah Cooperative Learning 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa belajar 

Fase 2 

Menyampaikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa, baik 

dengan peragaan (demonstrasi) atau teks 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

perubahan efisien 

Fase 4 

Membantu kerja kelompok 

belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat mereka mengerjakan tugas 

Fase 5 

Mengetes materi 

Guru mengetes materi pelajaran atau kelompok 

menyajikan hasil-hasil pekerjaan mereka 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Guru memberikan contoh cara menghargai, baik 

upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok 

 

2.1.3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Cooperative 

Learning 

Setiap model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing. Menurut Jerolimek dan Parker (dalam Isjoni, 2007: 24) 

cooperative learning memiliki keunggulan antara lain: 

a) Saling ketergantungan positif 

b) Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu 

c) Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas 

d) Suasana kelas rileks dan menyenangkan 

e) Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru 

f) Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi 

yang menyenangkan 

Sementara itu, kelemahan-kelemahan model cooperative learning antara 

lain: 

a) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu 

memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu; 

b) Agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan 

dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai; 
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c) Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik 

permasalahan yang sedang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak 

sesuai dengan waktu yang ditentukan; 

d) Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan 

siswa lain menjadi pasif. 

 

2.1.4. Cooperative Learning tipe Make A Match 

Make a Match dikembangkan oleh Lorna Current (1994). Make a Match 

atau mencari pasangan merupakan salah satu alternatif model pembelajaran 

cooperative learning yang dapat diterapkan pada siswa. Penerapan model ini 

dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya 

diberi poin. 

Suprijono (2010: 95) menyebutkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan 

jika pembelajaran dikembangkan dengan Make A Match adalah kartu-kartu. 

Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-

kartu lainnya berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Tahap 1 Organizing, antara lain:  guru membuka pelajaran, memberikan 

motivasi, apersepsi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

2) Tahap 2 Make A Match, terdiri dari: guru membagi siswa ke dalam 

kelompok-kelompok pertanyaan jawaban dan penilai.  

3) Tahap 3 Questioning, antara lain: memberikan pertanyaan untuk dijawab 

oleh kelompok. 

4) Tahap 4 Answering, antara lain: mendiskusikan jawaban dan memberikan 

jawaban kepada penilai. 

5) Tahap 5  Evaluating, antara lain: Guru memberikan kesimpulan pada 

materi, meluruskan pemahaman, pemberian penghargaan kepada kelompok, 

menutup pelajaran, serta memberikan tugas ataupun tes kepada siswa.
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2.1.5. Cooperative Learning tipe NHT 

Number Heads Together (NHT) dikembangkan oleh Spencer Kagan 

(1992). Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat (Lie, 

2008: 59). NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. 

Tipe ini dikembangkan oleh Kagan dengan melibatkan para siswa dalam 

menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman 

mereka terhadap isi pelajaran tersebut (Ibrahim, dkk, 2000: 28).  

NHT pada dasarnya merupakan varian dari diskusi kelompok, dengan ciri 

khasnya adalah guru menunjuk salah satu siswa yang dapat mewakili 

kelompoknya tanpa memberi tahu dahulu siapa yang akan mewakili 

kelompoknya. Cara ini menjami keterlibatan otak semua siswa. Cara ini juga 

merupakan upaya individual dalam diskusi kelompok. NHT merupakan salah satu 

pendekatan struktural dalam pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran tipe 

NHT memiliki beberapa kelebihan yakni, setiap siswa menjadi siap semua, dapat 

melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, dan siswa yang pandai dapat 

mengajari siswa yang kurang pandai (Hamsa, 2009). 

Ibrahim (2000), mengemukakan dalam melakukan pembelajaran NHT 

guru mengggunakan empat tahapan yaitu: 

Tahap 1: Numbering 

Pada tahap ini, guru membuat kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 

3 – 5 anggota dan masing-masing anggota dalam kelompok mendapat nomor 

antara satu sampai enam. 

Tahap 2: Questioning 

Pada tahap ini, guru memberikan sebuah pertanyaan atau tugas pada tiap-

tiap kelompok. Pertanyaan bisa bervariasi dari mulai pertanyaan yang bersifat 

umum hingga bersifat spesifik. 
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Tahap 3: Heads together 

Pada tahap ini, semua anggota kelompok mendiskusikan pertanyaan dari 

guru dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban dari 

pertanyaan tersebut. 

Tahap 4: Answering 

Pada tahap ini, guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor 

yang dipanggil mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

untuk seluruh kelas. 

Sejalan dengan pendapat Ibrahim, Lie (2010: 60), juga memaparkan hal 

yang sama bahwa pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT melalui 

empat tahap seperti berikut: 

1) Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapatkan nomor 

2) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya 

3) Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan 

setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini. 

4) Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerjasama mereka. 

 

2.2. Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Nana Sudjana (2010: 22) adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil belajar merupakan wujud dari 

keberhasilan belajar yang menunjukkan kecakapan dalam penguasaan materi 

pengajaran. 

Hasil Belajar menurut Bloom (Agus Suprijono, 2011: 7) mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knowlwedge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, 

menentukan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation 

(menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding 
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(memberikan respons), valuing (nilai), organizations (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotorik meliputi initiatory, pre-

routine, dan rountinized. Psikomotorik juga mencakup keterampilan produktif, 

teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.  

Hasil belajar menurut Winkel (Purwanto, 2011: 45), adalah perubahan 

yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek 

perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan 

oleh Blom, Simpson dan Harrow mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik (Winkel, 1996: 244). Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

suatu hal yang diharapkan dari pembelajaran yang telah ditetapkan dalam 

rumusan perilaku tertentu sebagai akibat dari proses belajarnya. 

Dari berbagai paparan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh setelah siswa 

menerima pengalaman belajarnya. Dalam hal ini kemampuan yang diperoleh ada 

kemampuan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Meskipun demikian, 

dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada aspek kemampuan yang 

diperoleh pada aspek kognitif saja. 

 

2.3. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Istilah Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA menurut Djojosoediro  

(Depdiknas 2006: 11) dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains berasal dari 

bahasa Latin scientia yang berarti “saya tahu”.Dalam bahasa Inggris, kata sains 

berasal dari kata science yang berarti “pengetahuan”. Science kemudian 

berkembang menjadi social science yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan natural science yang dalam bahasa Indonesia 

dikenal dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Kamus Fowler (1951) dalam Depdiknas (2006: 15), mengatakan natural 

science didefinisikan sebagai: systematic and formulated knowledge dealing with 

material phenomena and based mainly on observation and induction. Dalam 

pengertian bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai: ilmu pengetahuan alam 

adalah pengetahuan yang sistematis dan disusun dengan menghubungkan gejala-
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gejala alam yang bersifat kebendaan dan didasarkan pada hasil pengamatan 

induksi. 

Trowbridge dan Sund (1973: 2), menjelaskan bahwa secara umum 

kegiatan dalam IPA berhubungan dengan eksperimen. Namun, dalam hal-hal 

tertentu, konsep IPA adalah hasil tanggapan pikiran manusia atas gejala yang 

terjadi di alam. 

Pengertian-pengertian di atas,  dengan demikian dapat memberikan 

kesimpulan bahwa IPA adalah ilmu pengetahuan yang sistematis dengan 

menghubungkan gelaja-gejala alam yang bersifat kebendaan, melalui kegiatan 

eksperimen ataupun hasil tanggapan pikiran manusia atas gejala yang terjadi di 

alam. 

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), menyatakan bahwa ilmu 

pengetahuan alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah. 

IPA merupakan mata pelajaran yang berhubungan dengan fenomena yagn terjadi 

di alam. Dengan mempelajari seluk beluk alam dan fenomenanya siswa 

diharapkan mampu memahami manfaat alam dalam kehidupan sehari-hari dan 

dapat bermanfaat bagi siswa dalam menjalani kehidupannya. 

Depdiknas (2006: 443), menjelaskan bahwa IPA berkaitan dengan 

bagaimana siswa mencari tahu fenomena alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya sekumpulan pengetahuan yang harus dihafal siswa, melainkan siswa 

harus memiliki kemampuan proses penemuan (discovery). IPA pada hakikatnya 

bermula dari rasa keingintahuan manusia secara kodrati terhadap apa yang ada di 

sekelilingnya (alam). Secara khusus, siswa di sekolah juga memiliki rasa ingin 

tahu tentang fenomena alam yang seharusnya diarahkan dengan benar oleh guru 

supaya berlangsung secara sistematis dan tidak terjadi miskonsepsi. Penggalian 

keingian tahuan siswa ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya: 

metode eksperimen, demonstrasi, membaca artikel fisis, mendeskripsikan 

fenomena alam yang ada di sekitarnya, dan lain-lain dengan tujuan siswa dapat 

menemukan konsep dan pola sendiri secara konstruktif. 

Hakikat IPA mencakup tiga aspek yaitu proses, produk, dan sikap. IPA 

sebagai proses berarti IPA diperoleh melalui kegiatan mengamati, eksperimen, 
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berteori, menggeneralisasi, dan sebagainya. IPA sebagai produk artinya 

mempelajari konsep, hukum, azas, prinsip dan teori. IPA sebagai sikap artinya 

dalam pembelajaran IPA dapat dikembangkan sikap ingin tahu, terbuka, jujur, 

teliti, kerjasama, dan sebagainya. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa hakikat IPA mencakup tiga aspek dalam IPA yaitu proses, produk, dan 

sikap. 

Depdiknas (2006: 61), dinyatakan bahwa salah satu tujuan pengajaran IPA 

adalah agar siswa memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Sulistyorini (2007: 40), mengemukakan tujuan pembelajaran IPA, sebagai 

berikut: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan YME berdasarkan 

keberadaan, keindahan, dan keteraturan ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

4) Mengembangkan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan 

masalah dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran dalam berperan serta dalam memelihara, menjaga, 

melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dengan segala keteraturan 

sebagai salah satu ciptaaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

 

2.4. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian Ciptadi, 2009. Dengan judul penelitian: Efektivitas Penerapan 

Model Cooperative Learning Tipe Make A Match Terhadap Hasil Belajar 

Geografi Pada Siswa Kelas VII SMPN I Kedungbanteng Kabupaten Tegal Tahun 
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Pelajaran 2009/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh 

penerapan Model Cooperative Learning Tipe Make A Match dengan hasil belajar 

geografi pada siswa kelas VII semester 1 SMP Negeri I Kedungbanteng 

Kabupaten Tegal tahun pelajaran 2009/2010. Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa siswa mengalami peningkatan hasil belajar setelah diberikan pembelajaran 

dengan model pembelajaran ini. 

Lina Kurniawati.2010. Dengan judul penelitian: Hasil Belajar Penerapan 

Model Cooperative Learning Tipe Make A Match pada Siswa SMP Kelas VIII 

Pokok Bahasan Cahaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah model 

pembelajaran cooperative learning tipe make a match tepat untuk diterapkan pada 

siswa kelas VIII SMP N 6 Pati pada pokok bahasan cahaya. Populasi penelitian 

ini adalah semua siswa kelas VIII SMP N 6 Pati. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik cluster random sampling, sehingga terpilih kelas yang 

menjadi eksperimen dan kelas kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dengan penerapan model pembelajaran cooperative learning, terjadi peningkatan 

hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen dibandingkan pada kelompok 

control. 

Penelitian dari Raehanun, 2011 dengan judul penerapan pendekatan 

pembelajaran kooperatif tipe make macth dapat meningkatkan prestasi belajar IPS 

siswa kelas IV SDN 1 Sukarara 2010/2011. Hal ini, ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan dari siklus I kesiklus II. Tampak peningkatan nilai rata-rata kelas 

sebesar 76,59 menjadi 84,04. Dengan peningkatan prosentasi ketuntasan secara 

klasikal sebesar 71,43% menjadi 90,48%. 

 

2.5. Kerangka Berpikir 

Schoenherr (dalam Palendeng, 2003: 81) mengatakan bahwa model 

pembelajaran cooperative learning cocok untuk pembelajaran, karena model 

pembelajaran cooperative learning mampu memberikan kondisi belajar yang 

tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas secara optimal. 

Lebih lanjut Schonher (dalam Palendeng, 2003: 81) bahwa model pembelajaran 
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cooperative learning sangat tepat digunakan dalam proses pembelajaran mata 

pelajaran IPA. 

Umar Fauzi (dalam Herawati, 2006: 11-12), menjelaskan bahwa model 

pembelajaran cooperative learning dalam pembelajaran IPA mempunyai tiga 

manfaat, antara lain: (1) mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif dan 

inovatif dengan bekal konsep yang sudah diajarkan; (2) menuntun siswa 

melakukan pengamatan, melakukan penafsiran dan dugaan terhadap data; (3) 

memandu siswa menemukan sendiri suatu kaidah, aturan atau hukum alam yang 

sering dipakai dalam pembahasan IPA. Sementara itu salah satu aspek yang 

menarik dalam model pembelajaran cooperative learning tipe make a match ialah 

model pembelajaran ini juga membantu memungkinkan siswa untuk saling 

belajar menerima keragaman, baik keragaman suku, agama, ras, intelektual dan 

latar belakang yang lain (Slavin, 2003: 39). Akhirnya, cooperative learning tipe 

make a match adalah sarana yang tepat bagi para siswa untuk mengembangkan 

ketrampilan sosialnya (Sagala, 2008: 8). Dengan belajar menerima perbedaan, 

pada saat itu juga siswa sedang belajar bagaimana mengembangkan 

ketrampilannya sebagai makhluk sosial. 

Sementara itu, model pembelajaran cooperative learning tipe NHT 

menekankan pada kerjasama dalam menemukan jawaban yang tepat, dengan cara 

masing-masing anggota kelompok menyampaikan gagasan dan mendiskusikan 

gagasan tiap anggota kelompok, hingga ditemukan jawaban yang diyakini 

sebagai jawaban yang tepat bagi kelompok (Lie, 2008: 59). Namun demikian, 

jika tidak diantisipasi, dalam diskusi kelompok, jawaban akhirnya sering 

“dipaksakan” sebagai jawaban yang benar dari anggota kelompok yang pandai, 

untuk diterima sebagai jawaban yang tepat. 

Dari paparan di atas, tampak jelas bahwa dengan demikian jika model 

pembelajaran cooperative learning tipe make a match maupun model 

pembelajaran cooperative learning tipe NHT diterapkan dalam pembelajaran IPA, 

model pembelajaran ini akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan hasil 

belajar IPA. Keuntungan dari penerapan model pembelajaran ini adalah bahwa 

siswa memiliki kesempatan secara bebas untuk bereksplorasi pada materi 
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pelajaran, disamping juga siswa diberikan kesempatan untuk membagi 

pengetahuannya dengan rekan siswa yang lain, melalui kerjasama diantara 

mereka dalam kelompok kerja. Karena itu, jika digambarkan dalam bagan, maka 

kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Model Pembelajaran cooperative 

learning tipe Make A Match 

2.6. Hipotesis Penelitian 

Mengacu pada keseluruhan pemaparan di atas, maka yang menjadi 

hipotesis penelitian ini adalah: 

a) HO : Tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran cooperative 

learning tipe make a match dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas 4 Sekolah Dasar Dukuh 03 Salatiga. 

b) H1  : Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran cooperative learning 

tipe make a match dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 

Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03 Salatiga. 

Model Pembelajaran  Cooperative 

Learning tipe Make A Match 

 

meningkatkan kognitif siswa 

 

metodenya menyenangkan 

 

meningkatkan pemahaman materi 

 

melatih keberanian siswa 

 
meningkatkan motivasi belajar 

 

melatih menghargai waktu 

 

Hasil 

Belajar IPA 

Siswa 

 


