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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1. Konsep Pembelajaran Matematika  

Maswin dalam Lilis (2012:9) mengatakan bahwa matematika adalah ilmu 

tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang saling 

berhubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang terbanyak terbagi kedalam 

tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

Menurut Tri dalam Lilis (2012:9) matematika adalah ilmu yang 

mempelajari tentang bilangan dan ruangan yang bersifat abstrak. Sehingga untuk 

menunjang kelancaran pembelajaran disamping pemilihan metode yang tepat 

perlu digunakan suatu media pembelajaran yang tepat juga perlu digunakan 

suatun media pembelajaran yang sangat berperan untuk membimbing abstraksi 

siswa. Dari uraian tentang matematika penulis dapat simpulkan bahwa 

matematika merupakan ilmu pengetahuan yang melatih anak berpikir logis dan 

analitis yang menghubungkan ide, proses, penalaran yang terdiri dari 4 wawasan 

luas yaitu: aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. 

Depdiknas (2006) Tujuan pembelajaran matematika yaitu : (1) memahami 

konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan 

masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, marancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirka solusi yang diperoleh; (4) mengkomunikasikan gagasan 

dengan symbol, table, diagaram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
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Dalam Depdiknas (2006) disebutkan bahwa pembelajaran matematika di 

sekolah dasar berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

dengan menggunakan bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman pemahaman 

yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. Simbol-simbol itu penting untuk membantu memanipulasi aturan-

aturan dengan operasi yang ditetapkan. Simbolisasi menjamin adanya komunikasi 

dan mampu memberikan keterangan untuk membentuk suatu konsep baru. 

Konsep baru terbentuk karena adanya pemahaman terhadap konsep sebelumnya, 

sehingga matematika itu konsep-konsepnya tersusun secara hirarkis. Dengan 

demikian simbol-simbol itu dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide 

secara efektif dan efisien. 

2.1.2 Metode Pembelajaran Make A Match 

Lie (2007:55) mengatakan bahwa teknik belajar mengajar mencari 

pasangan (Make A Match)  dikembangkan oleh Lorna Current. Salah satu 

keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini bisa 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak 

didik. 

Suprijono(2012:94) 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 yang lainnya berisi 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Metode pembelajaran Make A Match adalah teknik pembelajaran berpijak 

pada teori konstruktivisme, pada pembelajaran ini terjadi kesepakatan antara 

siswa tentang aturan-aturan dalam berkolaborasi. Masalah yang dipecahkan 

bersama akan disimpulkan bersama, peran guru hanya sebagai fasilitator yang 

mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Pada interaksi siswa terjadi 

kesepakatan, diskusi, menyampaikan pendapat dari ide-ide pokok materi, saling 

mengingatkan dari kesalahan konsep yang disimpulkan, membuat kesimpulan 

bersama. Interaksi belajar yang terjadi benar-benar interaksi dominan siswa 

dengan siswa. Dalam aktivitas siswa selama pembelajaran Make A Match benar-
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benar memberdayakan potensi siswa untuk mengaktualisasikan pengetahuan dan 

keterampilannya, jadi benar-benar sangat sesuai dengan pendekatan konstruktivis 

yang dikembangkan saat ini. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditegaskan bahwa metode pembelajaran 

Make A Match adalah teknik mencari pasangan dimana setiap siswa menerima 

satu kartu. Kartu itu bisa berisi pertanyaan, bisa berisi jawaban. Selanjutnya 

mereka mencari pasangan yang cocok sesuai dengan kartu yang dipegang. 

Perkembangan berikutnya, para pengguna metode ini berusaha memodifikasi dan 

mengembangkannya sesuai dengan kreativitas guru sehingga memotivasi siswa 

untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Adapun langkah-langkah metode 

pembelajaran Make A Match sebagai berikut: 

Lie (2007:55-56) menyimpulkan langkah-langkah metode pembelajaran Make A 

Match adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau 

topik yang mungkin cocok untuk sesi review (persiapan menjelang tes 

atau ujian) 

2. Setiap siswa mendapat satu buah kartu 

3. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya. Misalnya, pemegang kartu yang bertuliskan LIMA 

akan berpasangan dengan pemegang kartu PERU. Atau pemegang 

kartu yang berisi nama KOFI ANNAN akan berpasangan dengan 

pemegang kartu SEKRETARIS JENDERAL PBB. 

4. Siswa bisa juga bergabung dengan dua atau tiga siswa lain yang 

memegang kartu yang cocok. Misalnya, pemegang kartu 3+9 akan 

membentuk kelompok dengan pemegang kartu 3×4 dan 6×2. 

 

Sedangkan menurut Suprijono (2012:94-96) hal-hal yang perlu 

dipersiapkan jika pembelajaran dikembangkan denganMake A Match adalah: 

1. Mempersiapkan kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu 

berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan. 

2. Guru membagi komunitas kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok 

pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi 

pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa 

kartu-kartu berisi jawaban-jawaban dan kelompok ketiga adalah 

kelompok penilai. 

3. Guru mengatur posisi kelompok-kelompok tersebut berbentuk huruf 

U. Upayakan kelompok pertama dan kedua belajar saling 

berhadapan. 
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4. Jika masing-masing kelompok sudah berada di posisi yang telah 

ditentukan, maka guru membunyikan peluit sebagai tanda agar 

kelompok pertama maupun kedua saling bergerak mereka bertemu, 

mencari pasangan pertanyaan-jawaban yang cocok. 

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi. 

6. Hasil diskusi ditandai oleh pasangan-pasangan anatara anggota 

kelompok pembawa kartu pertanyaan dan anggota kelompok 

pembawa kartu jawaban. 

7. Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukan 

pertanyaan-jawaban kepada kelompok penilai. 

8. Kelompok  penilai kemudian membacakan apakah pasangan 

pertanyaan-jawaban itu cocok.  

9. Setelah penilaian dilakukan, guru mengatur sedemikian rupa 

kelompok pertama dan kelompok kedua bersatu kemudian 

memposisikan dirinya menjadi kelompok penilai. Sementara, 

kelompok penilai pada sesi pertama tersebut di atas dipecah menjadi 

dua, sebagian anggota memegang kartu pertanyaan sebagian lainnya 

memegang kartu jawaban. Posisikan mereka dalam bentuk huruf U. 

10. Guru kembali membunyikan peluitnya menandai kelompok 

pemegang kartu pertanyaan dan jawaban bergerak mencari, 

mencocokan, dan mendiskusikan pertanyaan-jawaban. Berikutnya 

adalah masing-masing pasangan pertanyaan-jawaban menunjukan 

hasil kerjanya kepada penilai. 

 

Dari teori langkah-langkah Make A Matchmenurutkedua ahli diatas maka 

peneliti menyimpulkan bahwa langkah-langkah metode Make A Matchadalah 

sebagai berikut. 

1. Tahap pembagian kelompok 

a. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. 

b. Guru membagi kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban 

kepada kelompok B. 

c. Tiap peserta didik memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang.  

2. Tahap mencari pasangan 

a. Mintalah semua anggota kelompok A untuk mencari pasangannya di 

kelompok B, begitu juga sebalknya.  

b. Setiap pasangan mengoreksi hasil kerjanya 

c. Siswa yang menjawab salah diberi kesempatan untuk mencari jawaban 

yang benar 
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3. Tahap presentasi 

a. Panggil satu pasangan untuk presentasi atau membacakan kartu yang 

cocok di depan kelas.  

b. Setiap pasangan menempelkan kartu yang telah cocok pada papan tulis 

atau tempat yang telah disediakan oleh guru 

Dari pendapat di atas metode pembelajaran Make A Match merupakan 

sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara 

berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Metode pembelajaran Make A 

Match disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, 

memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat 

keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. 

Jadi, dalam metode pembelajaran Make A Match siswa berperan ganda yaitu 

sebagai siswa ataupun sebagai guru. Dengan bekerja secara kolaboratif akan 

mengembangkan ketrampilan berhubungan dengan sesama manusia yang akan 

sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah. 

Lie (2007:55) menyatakan keunggulan dari pembelajaran denga 

menggunakan metode Make A Match adalahsebagai berikut:  

1. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. 

2. Sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi. 

3. MetodeMake A Match bisa digunakan dalam semua mata pelajaran. 

4. Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran. 

5. Kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis. 

6. Munculnya dinamika gotong royong yang merata di seluruh siswa. 

2.1.3 Motivasi Belajar  

 Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 

potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, 
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harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang 

menarik. Tetapi harus diingat, kedua faktor tersebut disebabkan oleh ransangan 

tertentu, sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar lebih 

giat dan semangat. 

 Sardiman (2011:75) menyimpulkan bahwa motivasi dapat juga 

dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, 

sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, 

maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. 

Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu adalah 

tumbuh di dalam diri seseorang. 

 Sugihartono (2007:20) mengatakan bahwa motivasi dapat diartikan 

sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan 

yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Sedangkan menurut 

Mc. Donald dalam Djamarah (2011:18) mengatakan bahwa motivasi adalah suatu 

perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

efektifdan reaksi untuk mencapai tujuan. 

 Sardiman (2011:75) mengatakan bahwa motivasi dalam kegiatan 

belajar, dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 

subjek belajar itu dapat tercapai. Dikatakan “keseluruhan”, Karena pada umumnya 

ada beberapa motif yang bersama sama menggerakkan siswa untuk belajar. 

Keempat elemen motivasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi itu merupakan sesuatu yang komplek, sebab motivasi dapat 

menyebabkan terjadinya suatu perubahan, energi yang ada pada manusia sehingga 

akan terkait dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan emosi untuk atau 

melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan yang semuanya itu didorong karena 

adanya tujuan, kebutuhan dan keinginan.  

Jadi yang dimaksud motivasi belajar dalam penelitian ini adalah suatu 

kekuatan mental yang mendorong terjadinya poses belajar, yang mana kekuatan 

mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan dan cita-cita, baik yang 
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tergolong rendah maupun yang tinggi, yang menggerakkan perilaku manusia 

termasuk perilaku belajar dengan mengaktifkan, menggerakkan dan mengarahkan 

tingkah laku individu dalam belajar untuk mencapai cita-cita dan harapannya.  

Dengan motivasi belajar itu terkandung keinginan yang mengaktifkan, 

mengerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap atau perilaku individu dalam 

belajar. Motivasi belajar itu merupakan kekuatan mental yang mampu mendorong 

terjadinya suatu proses belajar. Hal itu biasanya dimulai dengan adanya perubahan 

energi personal pelajar yang ditandai oleh reaksi-reaksi yang berupa semangat dan 

perilaku secara progresif untuk mencapai tujuan belajar. 

Adapun cara mengukur motivasi belajar yaitu dengan teknik penilaian non 

tes. Disini peneliti mengukur motivasi belajar dengan cara memberikan angket 

kepada siswa kemudian siswa mengisi angket tersebut. Angket yang digunakan 

pada penelitian ini merupakan angket tertutup, artinya angket yang pengisianya 

hanya memberikan centang atau menyilang pada kolom yang telah tersedia dari 

beberapa item yang telah ditentukan oleh peneliti. Angket motivasi belajar dibuat 

dengan memperhatikan  beberapa indikator agar proses pembelajaran yang 

dilakukan menarik, bermakna, dan memberikan tantangan pada siswa.Seperti 

pendapat Keller dalam Sugihartono dkk (2007: ) bahwa: 

Menyusun seperangkat prinsip-prinsip motivasi yang dapat diterapkan 

dalam proses belajar mengajar yang disebut sebagai model Attention, Relevance, 

Confidence, dan Satisfaction  (ARCS). Dalam model ARCS ada 4 kategori 

kondisi motivasional yang harus diperhatikan guru agar proses pembelajaran yang 

dilakukan menarik, bermakna, dan memberi tantangan pada siswa. Kondisi 

tersebut adalah: 

a. Attention (perhatian) 

Perhatian siswa muncul didorong rasa ingin tahu. Oleh karena itu rasa ingin 

tahu ini perlu mendapat rangsangan sehingga siswa selalu memberikan 

perhatian terhadap meteri pembelajran yang diberikan. Agar siswa berminat 

dan memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan guru dapat 

menyampaikan materi dan metode secara bervariasi, senantiasa mendorong 

keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, dan banyak menggunakan 

contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Relevance  (relevan) 

Relevansi mununjukkan adanya hubungan antara materi pelajaran dengan 

kebutuhan dan kondisi siswa. Motivasi siswa terpelihara apabila siswa 
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menganggap apa yang dipelajari memenuhi kebutuhan pribadi atau 

bermanfaat dan sesuai dengan nilai yang dipegang. 

c. Confidence (kepercayaan diri) 

Merasa diri kompeten atau mampu merupakan potensi untuk dapat 

berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Bandura (1977) 

mengembangkan konsep tersebut dengan mengajukan konsep self efficacy. 

Konsep tersebut berhubungan dengan keyakinan pribadi bahwa dirinya 

memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu tugas yang menjadi syarat 

keberhasilan. Self efficacy tinggi akan semakin mendorong dan memotifasi 

siswa untuk belajar tekun dalam mencapai presestasi belajar yang maksimal. 

Agar kepercayaan diri siswa meningkat guru perlu memperbanyak 

pengalaman berhasil siswa misalnya menyusun kegiatan pembelajaran ke 

dalam bagian-bagian yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil 

dengan menyatakan persyaratan untuk berhail dan memberikan umpan balik 

yang konstruktif selama proses pembelajaran. 

d. Satisfaction (kepuasan) 

Keberhasilan dalam mencapai tujuan akan menghasilkan kepuasan, dan 

siswa akan semakin termotivasi untuk mencapai tujuan yang serupa. 

Kepuasan dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh konsekuensi yang 

diterima, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri siswa. Untuk 

meningkatkan dan memelihara motivasi siswa guru dapat memberikan 

penguatan (reinforcement) berupa pujian, pemberian kesempatan dsb. 

2.1.4 Hasil Belajar Matematika 

Sudjana (2008:28) mengungkapkan bahwa hasil belajar pada dasarnya 

merupakan akibat dari suatu proses belajar. Setiap guru pasti memiliki keinginan 

agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang dibimbingnya. Karena itu guru 

harus memiliki hubungan dengan siswa yang dapat terjadi melalui proses belajar 

mengajar. Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa 

jauh hasil belajar yang dicapai siswa. 

Suprijono (2012:5)Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan. Gagne dalam 

Suprijono (2012:5-6) hasil belajar berupa: 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis 

b. Ketrampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dalam 

lambang. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

d. Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 
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Menurut Lindgren dalam Suprijono (2012:7) hasil pembelajaran meliputi 

kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. Yang harus diingat, hasil belajar 

adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek 

kemanusiaan saja. 

Klasifikasi hasil belajar menurut Bloom dalam Suprijono (2012:6) secara 

garis besar membagi menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotoris.Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual.Ranah afektif, berkenaan dengan sikap. Ranah psikomotorik, 

berkenaan dengan hasil belajarketrampilan dan kemampuan bertindak. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa hasil belajar siswa 

diantaranya ialah siswa dapat mencapai prestasi yang maksimal sesuai dengan 

kapasitas yang mereka miliki, serta siswa dapat mengatasi berbagai macam 

kesulitan belajar yang mereka alami.Aktivitas siswa mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam proses belajar mengajar, tanpa adanya aktivitas siswa maka 

proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik, akibatnya hasil belajar 

yang dicapai siswa rendah.  

 Hasil belajar sangat penting digunakan karena sebagai tolak ukur dari 

suatu kegiatan pembelajaran. Dengan mengetahui hasil belajar yang dimiliki 

siswa guru dapat menentukan tindakan apa yang harus guru tempuh setelah materi 

yang diberikan selesai apakah melanjutkan materi atau pengayaan bahkan remidi. 

Adanya kepuasan dan kebanggaan hasil belajar yang diperoleh dapat  

menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga siswa akan berjuang lebih keras 

untuk memperbaikinya atau mempertahankan apa yang telah dicapai bahkan 

prestasi belajarnya meningkat. Siswa merasa mempunyai kemampuan yang ada 

dalam dirinya hal ini mengakibatkan siswa tidak minder dan percaya bahwa ia 

mempunyai potensi yang perlu dikembangkan sehingga ia berusaha sebagaimana 

mestinya untuk meningkatkan hasil belajar. Kemampuan yang demikian perlu 

dikembangkan  untuk meningkatkan hasil belajar.Cara mengukur hasil belajar 

pada peneliti ini adalah dengan teknik penilaian tes. Tes yang peneliti gunakan 

adalah pilihan ganda. 
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 Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal sebagaimana yang 

diharapkan, makaperlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar antara lain : 

a. Faktor Internal 

Faktor Internal adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

yangditimbulkan dari dalam diri individu itu sendiri, misalnya intelegenitas, 

kesehatansiswa, dan mental. Adapun yang dapat digolongkan ke dalam 

faktor intern yaitukecerdasan, bakat, minat, dan motivasi. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasibelajar yang sifatnya di luar diri siswa, yaitu misalnya beberapa 

pengalaman,keadaan keluarga, lingkungan sekitarnya, pengaruh teman, 

motivasiguru, lingkungan belajar, dan sebagainya.Pengaruh lingkungan ini 

pada umumnyabersifat positif dan tidak memberikan paksaan kepada 

individu. 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam 

keluarga pertama kali anak mendapatkan pendidikan dan bimbingan, sedangkan 

tugas utama dalam keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar 

dalam pendidikan akhlah dan pandangan hidup keagamaan. 

Lingkungan masyarakat dapat menimbulkan kesukaran belajar anak, 

terutama anak-anak yang sebayanya. Apabila anak-anak yang sebayanya 

merupaka anaka-anak yang rajin belajar, maka anak-anak akan terangsang untuk 

mengikuti jejak mereka. Sebaliknya bila anak-anak disekitarnya merupakan 

kumpulan anak-anak nakal maka dapat terpengaruh pula. 

 

2.2 Kajian HasilPenelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti pada tahun 2012 dengan judul 

Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran IPS dengan 

Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Siswa Kelas IV SD N 

Karanganyar 03 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012.Hasil penelitian 

menunjukkan pada kondisi awal siswa yang nilainya memenuhi KKM terdapat 10 

siswa (43,47%). Siklus I menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Make 

AMatch terjadi peningkatan cukup signifikan yaitu terdapat 16 siswa memenuhi 

KKM (69.56%).Pada siklus II terdapat 20 siswa memenuhi KKM 

(86,95%).Sedangkan peningkatan motivasi belajar siswa pada pembelajaran 
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motivasi siswa pada kondisi awal yang sangat tinggi dan tinggi ada 10 siswa 

(43,47%), siklus I ada 18 siswa ( 78,26%), pada siklus yang ke II ada 20 siswa 

(86,95%), motivasi belajar sedang dan rendah pada kondisi awal ada 13 siswa 

(56,52%), pada siklus I ada 5 siswa (21,73%), pada siklus II ada 3 siswa 

(13,04%), sedangkan motivasi siswa yang sangat rendah tidak ada. Jadi 

peningkatan motivasi belajar siswa dari yang sangat tinggi dan tinggi dari kondisi 

awal 43,47% menjadi 78,26% pada siklus I, sedangkan oada siklus II motivasi 

belajar meningkat lagi menjadi 86,95%. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Biyono yang 

berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Make a Match pada Siswa Kelas I SD Madugowongjati 

02 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas dari 

60 pada kondisi awal menjadi 88 pada siklus II. Jumlah siswa yang tuntas belajar 

meningkat dari 8 siswa atau 44% pada kondisi awal menjadi 18 siswa atau 100% 

siswa tuntas.  

Berdasarkan analisis kajian yang pernah digunakan para peneliti di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran dengan menggunakan 

metode Make A Match dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Dengan 

analisis tersebut, maka dalam penelitian ini akan menerapkan pembelajaran 

dengan mengunakan metode pembelajaran Make A Match. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Langkah awal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan pada 

mata pelajaran matematika, guru harus dapat menentukan metode yang tepat bagi 

siswa. Penentuan metode yang tepat dalam proses pembelajaran ini akan sangat 

menentukan berhasil tidaknya penyampaian materi kepada siswa. Dalam proses 

pembelajaran guru hendaknya tidak berprinsip sebagai satu – satunya sumber ilmu 

tetapi lebih bersifat sebagai penasihat, fasilitator dan innovator sehingga 

mengurangi verbalisme siswa dalam upaya memahami mata pelajaran 

matematika. 
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Kondisi siswa yang kurang memiliki motivasi belajar sudah tentu tidak 

mampu menghasilkan hasil belajar yang memuaskan. Dalam kaitannya dengan 

materi pelajaran matematika, selama ini siswa cenderung tidak memiliki minat 

untuk mempelajarinya. Hal ini tidak terlepas dari pemilihan metode pembelajaran 

yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar 

yang akan berpengaruh pada hasil belajar. 

Metode pembelajaran berhubungan erat dengan pembelajaran yang 

menyenangkan. Pembelajaran yang dirancang secara menyenangkan akan 

menimbulkan motivasi belajar siswa dan terus bertambah. Dengan demikian 

efektivitas belajar akan berjalan dengan baik. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan mengacu pada kerangka berpikir 

dalam penelitian ini, maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut: 

a. Motivasi belajar pada mata pelajaran Matematika siswa kelas 4 SD Negeri 1 

Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

b. Hasil belajar pada mata pelajaran Matematika siswa kelas 4 sd Negeri 1 

Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

Jika pembelajaran Matematika menerapkan metode Make A Match dijalankan 

dengan teori yang ada maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Tahap pembagian kelompok 

a. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. 

b. Guru membagi kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban 

kepada kelompok B. 

c. Tiap peserta didik memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

2. Tahap mencari pasangan 

a. Mintalah semua anggota kelompok A untuk mencari pasangannya di 

kelompok B, begitu juga sebalknya.  
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b. Setiap pasangan mengoreksi hasil kerjanya 

c. Siswa yang menjawab salah diberi kesempatan untuk mencari jawaban yang 

benar. 

3.Tahap presentasi 

a. Panggil satu pasangan untuk presentasi atau membacakan kartu yang 

cocok di depan kelas.  

b. Setiap pasangan menempelkan kartu yang telah cocok pada papan tulis 

atau tempat yang telah disediakan oleh guru 

 


