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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1. Kajian Teori. 
2.1.1. Pembelajaran IPA di SD 

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dinyatakan bahwa ”Standar 
Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA di SD/MI merupakan standart minimum yang secara 
nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangankurikulum 
di setiap satuan pendidikan” (Depdiknas,2006:47). 

Pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tersebut pada pembelajaran 
IPA didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan,bekerja 
ilmiah,dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru dengan berorientasi kepada tujuan 
kurikuler mata pelajaran IPA.Salah satu tujuan kurikuler pendidikan IPA di Sekolah Dasar 
adalah  ”Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,memecahkan 
masalah,dan membuat keputusan” (Depdiknas,2006:48). 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA,guru sebagai pengelola langsung dalam 
proses pembelajaranharus memahami karakteristik dari pendidikan IPA sebagaimana 
dikatakan (Depdiknas,2006:47) bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan 
cara mencari tahu tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan 
kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta,konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 
tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi 
wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar,serta prospek 
pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.Proses 
pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 
kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.Pendidikan IPA di 
arahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 
pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar.  

Karakteristik pendidikan IPA yang digariskan oleh Departemen Pendidikan Nasional 
sejalan dengan pandangan para pakar pendidikan IPA di tingkat Internasional.Trowbridge dan 

Bybee (1990:48) IPA merupakan perwujudan dari suatu hubungan dinamis yang mencakup 
tiga faktor utama yaitu: IPA sebagai suatu proses dan metode (methods and processes);IPA 
sebagai produk-produk pengetahuan (body of scientific knowledge);dan IPA sebagai nilai-nilai 
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(values).IPA sebagai proses dan metode  penyelidikan melalui cara berpikir,sikap,dan 
langkah-langkah kegiatan saintis untuk memperoleh produk-produk IPA atau ilmu-ilmu 
pengetahuan ilmiah misalnya observasi,pengukuran, merumuskan, dan menguji 
hipotesis,mengumpulkan data,bereksperimen,dan prediksi.Dalam wacana seperti itu maka IPA 
bukan sekedar cara bekerja,melihat,dan cara berpikir melainkan ”science as a way of 

knowing.” Artinya, IPA sebagai proses juga dapat melalui kecenderungan sikap atau 
tindakan,keingintahuan,kebiasaan berpikir,dan seperangkat prosedur.Sementara nilai-nilai 
(values) IPA berhubungan dengan tanggung jawab moral,nilai-nilai sosial,manfaat IPA untuk 
IPA dan kehidupan manusia serta sikap dan tindakan (misalnya keingintahuan, kejujuran, 
ketelitian, ketekunan, hati-hati, toleran, dan hemat). 

 
2.1.2. Model Pembelajaran Make a Match 

Secara harfiah, istilah model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : proses, 
perbuatan, cara mendekati”, sedang menurut Joni (1993:317) diartikan sebagai cara umum 
dalam memandang permasalahan atau obyek kajian, sehingga berdampak ibarat seseorang 
menggunakan kacamata dengan warna tertentu didalam memandang alam. 

Pembelajaran kreatif dan inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. 
Pembelajaran kreatif dan inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student centered. 
Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi 
pengetahuan secara mandiri (self directed) dan dimediasi oleh teman sebaya (peer mediated 
instruction). Pembelajaran yang berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu siswa 
untuk  menginternalisasi,  membentuk  kembali,  atau  mentransformasi  informasi  baru. 
Transformasi terjadi melalui kreasi pemahaman baru menurut Gardner, (1991:174) yang 
merupakan hasil dari munculnya struktur kognitif baru. Pemahaman yang mendalam terjadi 
ketika hadirnya informasi baru yang mendorong munculnya atau menaikkan struktur kognitif 
yang memungkinkan para siswa memikirkan kembali ide-ide mereka sebelumnya. Dalam 
seting kelas konstruktivistik, para siswa bertanggung jawab terhadap belajarannya, menjadi 
pemikir yang otonom, mengembangkan konsep terintegrasi,  mengembangkan  pertanyaan 
yang  menantang,  dan  menemukan jawabannya secara mandiri, (Santyasa, I W.2007:253). 
Salah satu pendekatan pemebelajaran yang inovatif diantaranya make a macth. 

Langkah-langkah model  pembelajaran make a macth diantaranya guru menyiapkan 
kartu yang berisi persoalan-permasalahan dan kartu yang berisi jawabannya, setiap siswa 
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mencari dan mendapatkan sebuah kartu soal dan berusaha menjawabnya, setiap siswa 
mencari kartu jawaban yang cocok dengan persoalannya siswa yang benar mendapat nilai-
reward, kartu dikumpul lagi dan dikocok, untuk babak berikutnya pembelajaran seperti babak 
pertama, penyimpulan dan evaluasi, refleksi. 

 
2.1.3. Media Pembelajaran LCD 

Secara harafiah kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak 
dari medium yang berari perantara atau alat ( sarana ) untuk mencapai sesuatu. 

Assosistion for Education and Communication Technology ( AECT ) mendifinisikan 
media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. 
Sedangkan National Education Assiciation ( NEA ) mendefinisikan media sebagai benda yang 
dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrument yang 
dipergunakan dengan baik kegiatan belajar mengajar sehingga dapat mempengaruhi 
efektifitas program intruksional.  

 Koyo K dan Zulkarimen Nst ( 1983 ) mendefinisikan media sebagai berikut                
Media adalah sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, 
perasaan dan kemauan seseorang sehingga dapat mendorong tercapainya proses belajar 
pada dirinya. 

Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan  pesan (Bovee, 
1997). Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan 
pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar 
dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau 
media. Bentuk-bentuk stimulus bisa dipergunakan sebagai media diantaranya adalah 
hubungan atau interaksi manusia; realia; gambar bergerak atau tidak; tulisan dan suara yang 
direkam. Kelima bentuk stimulus ini akan membantu pembelajar mempelajari bahasa asing. 
Namun demikian tidaklah mudah mendapatkan kelima bentuk itu dalam satu waktu atau 
tempat. 

Media :  alat (sarana) ; perantara ; penghubung (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

1995 : 640). Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak didik sehingga dapat 
mendorong terjadinya proses belajar pada siswa (Miarso, 1989 : 12). 
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Manfaat media pembelajaran (Paulus Lie, 2002 : 64) yaitu : 
a. Pembelajaran akan lebih menarik. 
b. Mengarahkan perhatian siswa pada pembelajaran. 
c. Membantu untuk mengingat pelajaraan. 
d. Pada siswa kelas rendah sangat perlu visualisasi. 
e. Membantu menjelaskan materi pelajaran yang sangat efektif. 
Ada tiga kelompok media pembelajaran (Paulus Lie, 2002 : 64, 65) yaitu : 
a.  Alat peraga berupa visual, yaitu alat peraga yang dapat dilihat oleh siswa sehingga  

membantu guru menjelaskan sesuatu kepada mereka, misalnya : 
1) Visual Aids berupa gambar dan poster. 
2) Papan planel dengan flash card. 
3) Peta lokasi, peta kota, peta dunia. 
4) Menggambar langsung di papan tulis. 
5) Barang/ model (benda nyata). 
6) Gambar-gambar. 
7) LCD 
8) Film 3 dimensi daur air 

b.  Alat peraga berupa audio, yaitu alat peraga yang dapat didengar, misalnya : radio, tape, 
bunyi-bunyian dari alat. 

c.  Alat peraga berupa audio visual, yaitu alat peraga yang dapat dilihat dan didengar, 
misalnya : film, vidio / VCD, sound slide. Media pembelajaran dalam IPA menggunakan 
media visual, yaitu gambar-gambar, model, obyek dan alat-alat lain yang dapat 
memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar serta mempertinggi daya serap belajar 
siswa. Media audio visual memiliki kelebihan, yaitu : 
1) Umumnya murah harganya. 
2) Mudah didapat. 
3) Mudah digunakanya. 
4) Dapat memperjelas suatu masalah. 
5) Lebih realistis. 
6) Dapat membantu mengatasi keterbatasan pengamatan. 
7) Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 

Namun demikian media audio visual juga memiliki keterbatasan, antara lain : 
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a.  Semata-mata hanya medium visual. 
b. Ukuran gambar seringkali kurang tepat untuk pengajaran dalam kelompok besar. 
c. Memerlukan ketersediaan sumber dan ketrampilan, dan kejelian guru untuk dapat 

memanfaatkanya. 
Berdasrkan  uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa media merupakan sesuatu 

yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan 
siswa, sehingga dapat terjadi proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara efektif 
memungkinkan siswa dapat belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performen mereka 
sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

Media LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan 
video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan 
datar seperti tembok, dsb. Proyektor jenis ini merupakan jenis yang lebih modern dan 
merupakan teknologi yang dikembangkan dari jenis sebelumnya dengan fungsi sama yaitu 
Overhead Projector (OHP) karena pada OHP datanya masih berupa tulisan pada kertas 
bening. 

Media LCD biasanya digunakan untuk menampilkan gambar pada presentasi atau 
perkuliahan, tapi juga bisa digunakan sebagai aplikasi home theater. Untuk menampilkan 
gambar, media LCD mengirim cahaya dari lampu halide logam yang diteruskan ke dalam 
prisma yang mana cahaya akan tersebar pada tiga panel polysilikon, yaitu komponen warna 
merah, hijau dan biru pada sinyal video. Media LCD berisi panel cermin yang terpisah satu 
sama lain. Masing-masing panel terdiri dari dua pelat cermin yang di antara keduanya terdapat 
liquid crystal. Ketika terdapat perintah atau instruksi, kristal akan membuka untuk 
membolehkan cahaya lewat atau menutup untuk memblock cahaya tersebut Membuka dan 
menutupnya pixel ini yang bisa membentuk gambar. Lampu yang digunakan pada media LCD 
adalah lampu halide logam karena menghasilkan suhu warna yang ideal dan spektrum warna 
yang luas. Lampu ini juga memiliki kemampuan untuk memproduksi cahaya dalam juga sangat 
besar dalam area kecil dengan arus proyektor sekitar 2.000-15.000 ANSI lumens. Indonesia 
termasuk salah satu negara tujuan pasar media LCD ini.  
Kelebihan dan kelemahan media LCD sebagai media pembelajaran  
1)  Kelebihan  
a. Media LCD dapat menayangkan tulisan, gambar yang bersifat dia maupun bergerak; 
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b. Dapat menarik perhatian peserta didik, sehingga perhatiannya terpusat pada apa yang 
ditayangkan dalam layar; 

c.  Guru cukup memberi penjelasan seperlunya tentang materi yang ditayangkan; 
d.  Dapat meningkatkan ketajaman indera peserta didik, terutama mata dan telinga; 
e.  Mengurangi verbalisme; 
f. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

dimengerti dari apa yang telah ditayangkan pada LCD; 
g. Penggunaan media LCD bersamaan dengan laptop atau desktop komputer ; dimana kedua 

piranti tersebut dapat menyimpan data yang dapat dibuka kembali dan ditayangkan kapan 
pun diinginkan 

2)   Kelemahan  
a. Untuk dapat mengoperasikan media LCD diperlukan operator yang terampil. Dan tidak 

semua guru dapat mengoperasikannya jika tidak mendapat pelatihan yang cukup 
b. Untuk menyalakan perangkat media LCD perlu didukung perangkat lain, yaitu lap top atau 

desktop komputer . Padahal tidak semua sekolah memiliki perangkat media LCD ataupun 
desktop komputernya. 

c. Perangkat media LCD dan laptop/komputer  memerlukan listrik sebaggai sumber energy 
untuk menyalakannya. Hal ini tidak cocok untuk sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik. 

d. Harga perangkat ini cukup mahal 
e. Perlu persiapan yang matang untuk dapat menyampaikan materi menggunakan media LCD 

dengan memprogram apa yang akan ditayangkan lewat media LCD pada komputer /laptop 
 
2.1.4. Hasil Belajar 

Menurut Hamalik (2005) hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada 
diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan 
ketrampilan. Perubahan tersebut diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan 
yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu.  

 Menurut Anni Tri (2007 : 5 ) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 
perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar, perubahan perilaku 
yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam 
tujuan pembelajaran. Adapun arti dari tujuan pembelajaran adalah deskripsi tentang 
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perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar 
telah terjadi. Ely ( Anni Tri 2007 : 5) 

Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi 
terutama berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak 
pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa. Hasil belajar adalah 
kemampuan aktual yang diukur secara langsung. Hasil pengukuran belajar inilah akhirnya 
akan mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah dicapai. 
Woordworth ( dalam http: www.Woordworth.com)  

Arikunto ( 1990:133) mengatakan bahwa hasil belajar adalah hasil akhir setelah 
mengalami proses belajar, perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat diaamati dan 
dapat diukur”. Nasution ( 1995 : 25) mengemukakan bahwa hasil adalah suatu perubahan 
pada diri individu. Perubahan yang dimaksud tidak halnya perubahan pengetahuan, tetapi juga 
meliputi perubahan kecakapan, sikap, pengrtian, dan penghargaan diri pada individu tersebut. 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau 
kegiatan tertentu. Menurut Arifin (1991:3) prestasi adalah kemampuan, keterampilan dan sikap 
seseorang dalam menyelesaikan sesuatu hal. Sedang prestasi belajar menurut Tu’u (2004:75) 
adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 
lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.  

Menurut Drs. H. Abu Ahmadi menjelaskan pengertian prestasi belajar sebagai 
berikut: Secara teori bila sesuatu kegiatan dapat memuaskan suatu kebutuhan, maka ada 
kecenderungan besar untuk mengulanginya. Sumber penguat belajar dapat secara ekstrinsik 
(nilai, pengakuan, penghargaan) dan dapat secara ekstrinsik (kegairahan  untuk menyelidiki,  
mengartikan situasi). Disamping itu siswa memerlukan/ dan harus menerima umpan balik 
secara langsung derajat sukses pelaksanaan tugas (nilai raport/nilai test) (Psikologi Belajar 
DRS.H Abu Ahmadi, Drs. Widodo Supriyono 151) 

Gagne mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar, yakni : informasi verbal, 
kecakapan intelektul, strategi kognitif, sikap dan keterampilan. Sementara Bloom 
mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang merupakan kemampuan seseorang yang harus 
dicapai dan merupakan hasil belajar yaitu : kognitif, afektif dan psikomotorik (Sudjana, 
1990:22). Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu : 
a. Faktor dari dalam diri siswa, meliputi kemampuan yang dimilikinya, motivasi belajar, minat 

dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan  
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psikis. 
b. Faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, terutama kualitas 

pengajaran. 
Hasil belajar yang dicapai siswa menurut Sudjana (1990:56), melalui proses belajar 

mengajar yang optimal ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar intrinsik pada diri 

siswa. Siswa tidak mengeluh dengan prestasi yang rendah dan ia akan berjuang lebih 
keras untuk memperbaikinya atau setidaknya mempertahankan apa yang telah dicapai. 

b. Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, artinya ia tahu kemampuan dirinya dan 
percaya bahwa ia mempunyai potensi yang tidak kalah dari orang lain apabila ia berusaha 
sebagaimana mestinya. 

c. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, seperti akan tahan lama diingat, 
membentuk perilaku, bermanfaat untuk mempelajari aspek lain, kemauan dan kemampuan 
untuk belajar sendiri dan mengembangkan kreativitasnya. 

d. Hasil belajar yang diperoleh siswa secara menyeluruh (komprehensif), yakni mencakup 
ranah kognitif, pengetahuan atau wawasan, ranah afektif (sikap) dan ranah psikomotorik,  
keterampilan atau perilaku. 

e. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan diri terutama dalam 
menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan mengendalikan proses dan usaha 
belajar. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu 
kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut mengalami 
aktivitas belajar. 

 
2.2. Kajian hasil penelitian yang relevan 

Penelitian yang dilakukan Sugiyono dengan judul Peningkatan hasil belajar IPS 
melalui model pembelajaran make a match pada siswa kelas 5 SD Negeri Larangan 
Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2012 dengan hasil akhir dari 21 siswa tuntas 
semua atau 100 % dengan rincian sebagai berikut yang mendapat nilai 71 sampai denga 80 
ada 4 siswa ( 19,1 % ), yang mendapat nilai 81 sampai 90 ada 12 siswa  ( 57, 1 % ), yang 
mendapat nilai 91 sampai dengan 100 ada 5 siswa ( 23,8 % ) 
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Penelitian yang dilakukan Arista dengan judul Penerapan model make a match dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri Pesagi Kecamatan Kayen 
Kabupaten Pati Tahun 2012 dengan hasil akhir dari 28 siswa 1 siswa atau 6 % belum tuntas di 
karenakan anka tersebut sering tidak naik kelas. Adapun rinciannya sebagai berikut nilai 60 
sampai 70 ada 1 siswa ( 3,6 % ), nilai 71 sampai dengan 80 ada 6 siswa ( 21,4 % ), nilai 81 
sampai dengan 90 ada 13 siswa ( 46,4 % ), nilai 91 sampai dengan 100 ada 8 siswa (28,6 % ). 

 
2.3. Kerangka Berfikir 

Keberhasilan atas hasil hasil belajar dipengaruhi oleh banyak hal baik yang berasal 
dari dalam dan dari luar diri siswa. Salah satu factor yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
startegi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. 
Untuk mengimplementasi strategi tersebut ditetapkan model pembelajaran make a match 
dengan memanfaatkan LCD. 

Pada kondiri awal guru kelas belum menerapkan model pembelajaran make a match 
dengan memanfaatkan LCD hasil belajar IPA masih lemah, peneliti berusaha meningkatkan 
hasil belajar siswa terhadap materi pada pelajaran IPA tentang proses tumbuhan hijau 
membuat makanan dengan menerapkan model pembelajaran make a match dengan 
memanfaatkan LCD pada siklus II diharapkan dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar 
terhadap materi mata pelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar di kondiri awal 
sampai pada siklus II yang selalu meningkat hasil belajarnya. 
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Gambar 2.1 
Bagan Kerangka berfikir  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
2.4. Hipotesis Tindakan 

  Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan diatas maka  
dapat di tarik hipotesis bahwa melalui model pembelajaran make a match dengan 
memanfaatkan LCD dalam pembelajaran IPA tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Mangunlegi Kecamatan Batangan 
Kabupaten Pati tahun 2012 / 2013. 
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