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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1. Pengertian Metode 

Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos. Methodos 

berasal dari kata “meta” dan ”bodos”, meta berarti melalui, 

sedangkan bodos berarti jalan (Jamal Mak’mur Asmani 2011:19). 

Menurut Nasution, 1995 (dalam Jamal: 2011) metode berarti jalan 

yang harus dilalui atau cara untuk melakukan sesuatu atau prosedur. 

Metode, menurut Sagala, 2003 (dalam Mawardi, 2011:52), adalah cara 

yang digunakan oleh guru/ siswa dalam mengolah informasi yang 

berupa fakta, data, dan konsep pada proses pembelajaran yang 

mungkin terjadi dalam suatu strategi. 

Menurut Wijaya Kusuma (2009), metode adalah cara yang 

digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

di kelas, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan (Jamal, 2011:30). 

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan metode 

adalah cara yang dilakukan guru dalam menyajikan materi berupa 

fakta, data, dan konsep untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Metode yang digunakan atau dipilih guru hendaknya 

tepat dan sesuai dengan materi dan kondisi siswa, agar proses belajar 

mengajar berjalan secara optimal dan tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai secara maksimal. 

2.1.2. Metode Make a Match 

Metode pembelajaran make a match (Membuat Pasangan) 

merupakan salah satu jenis dari metode dalam pembelajaran 

kooperatif (Rusman: 2011). Metode ini dikembangkan oleh Lorna 

Curran (1994). Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam 
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suasana yang menyenangkan. Menurut Suprijono (2012), hal-hal yang 

perlu dipersiapkan dalam jika pembelajaran dikembangkan dengan 

Make a Match adalah kartu-kartu. Teknik ini bisa digunakan dalam 

semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik 

(Nana Sudjana, 2003:54). 

Metode pembelajaran ini melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran dengan cara tiap siswa harus mencari pasangan dari 

kartu yang dia dapat. Metode pembelajaran make a match ini 

menggunakan 2 jenis kartu, yaitu kartu soal dan kartu jawaban. 

Masing-masing siswa akan mendapatkan 1 kartu yang harus 

dipasangkan dengan kartu yang lain (soal-jawaban).  

Penerapan metode ini dimulai dengan teknik, yaitu siswa 

diminta mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal 

sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya 

diberi poin. 

Dari berbagai pendapat di atas metode pembelajaran Make a 

Match merupakan metode yang melibatkan siswa ke dalam kelompok 

pembelajaran secara berkolaborasi, dengan mencocokan kartu soal 

dan kartu jawaban untuk mencapai tujuan bersama. Metode ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi kepada 

siswa lain yang berbeda latar belakang. Hal ini akan membantu siswa 

mengembangkan keterampilan mereka di lingkungan masyarakat 

sekitar, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar 

sekolah. 

Langkah-langkah metode pembelajaran make a match adalah 

(Nana Sudjana :2002): 

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 mendapatkan satu buah kartu. 
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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 3x4 

dan 6x2. 

Langkah-langkah metode make a match menurut Sugiyanto 

(2010:49) yaitu: 

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 mendapatkan 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 juga bisa bergabung dengan dua atau tiga siswa lain 

yang memegang kartu yang cocok. Misalanya, pemegang kartu 

3+9 akan membentuk kelompok dengan pemegang kartu 3x4 

dan 6x2. 

5. Setiap siswa mendiskusikan menyelesaikan tugas secara 

bersama-sama. 

6. Presentasi hasil kelompok atau kuis. 

 



10 
 

Langkah-langkah metode pembelajaran make a match adalah 

menurut Rusman: 2011 sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa 

konsep/topik yang cocok untuk sesi review (satu sisi kartu 

berupa soal dan sisi sebaliknya berupa kartu jawaban). 

2. Setiap siswa mendapatkan satu kartu dan memikirkan jawaban 

atau soal kartu yang dipegang. 

3. Siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya (kartu soal/kartu jawaban). 

4. Siswa yang dapat mencocokan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin. 

5. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa 

mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian 

seterusnya. 

6. Kesimpulan. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan metode Make a Match yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) guru menyiapkan kartu berisi soal-soal yang berhubungan 

dengan materi yang akan diajarkan dan sebagian kartu yang 

lain adalah kartu jawaban. 

b) guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada 

siswa, setiap siswa mendapatkan satu buah kartu (kartu soal 

atau kartu jawaban). 

c) setiap siswa memikirkan soal atau jawaban yang telah 

dipegang. 

d) setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya baik kartu 

soal maupun kartu jawaban dengan benar akan 

mendapatkan poin atau hadiah. 
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e) masing-masing pasangan soal dan jawaban menunjukkan 

hasil diskusinya di depan kelas. 

f) setelah satu babak selesai, kartu soal maupun kartu jawaban 

dikocok agar masing-masing siswa mendapatkan kartu 

yang berbeda. 

g) jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan benar, 

maka akan mendapatkan hukuman yang telah disepakati 

bersama. 

Beberapa keunggulan dari metode Make a Match yaitu : 

1) Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan dan dinamis. 

2) Siswa lebih kreatif dalam pembelajaran karena harus memikirkan 

kartunya (jawaban atau soal) dan mencari kartu pasanganya.  

3) Melatih kerjasama antar siswa. 

4) Memudahkan siswa untuk menguasai materi karena siswa tinggal 

mencari kartu pasangan dari kartu yang ia dapat tanpa harus 

menghafal ataupun menjawab sendiri soal yang ada pada kartu 

tetapi cukup mengingat materi-materi yang penting saja secara 

garis besar. 

Di samping manfaat yang dimiliki, metode make a match juga 

memiliki kekurangan seperti, diperlukan bimbingan dari guru untuk 

melakukan kegiatan, waktu yang digunakan perlu dibatasi agar tidak 

terlalu banyak terbuang untuk menghindari siswa terlalu banyak 

bermain-main, guru perlu persiapan dan bahan yang memadai. 

Menurut Nana Sudjana (2003: 45), kekurangan dari teknik 

pengelolaan kelas kelompok berpasangan adalah banyak kelompok 

yang melapor dan dimonitor, lebih sedikit ide yang muncul, dan jika 

ada perselisihan tidak ada penengahnya. 

Metode pembelajaran ini membutuhkan konsentrasi dan kerja 

sama antara siswa yang membawa kartu soal dengan siswa yang 

membawa kartu jawaban. Siswa dapat belajar secara aktif dan kreatif 
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untuk mendapatkan poin dalam kelompok. Guru dituntut untuk dapat 

mengendalikan kondisi dan suasana kelas agar pembelajaran dapat 

berjalan secara optimal. Terciptanya kondisi dan suasana 

pembelajaran yang kondusif di dalam kelas akan dapat meningkatkan 

kreatifitas dan peran aktif siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar.  

2.1.3. Media Gambar 

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Medoe adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Gagne (1970) menyatakan bahwa, media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Sementara itu Briggs (1970) 

berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar (dalam Arief 

S: 2008). 

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/ 

NEA) mengartikan media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik 

tercetak maupun audiovisual serta peralatannya (dalam Arief S: 2008). 

Drs. Arief S. Sadiman, M.Sc mengungkapkan media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi. 

Dikaitkan dengan pembelajaran, media dimaknai sebagai alat 

komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta 

didik sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran (Mawardi, 2011:58). 

Dari berbagai pendapat mengenai media, dapat disimpulkan 

media adalah segala bentuk alat perantara/penyalur pesan dari 
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pengirim ke penerima yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Dengan adanya media diharapkan informasi yang disampaikan guru 

akan lebih teliti, jelas dan menarik minat serta perhatian siswa 

terhadap materi yang dipelajari. Media sebagai salah satu sumber 

belajar yang dapat digunakan guru untuk menunjang proses belajar 

mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.  

Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan-

kegunaan sebagai berikut (Sadiman dkk., 2008: 17) : 

(1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalitas (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka) 

(2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti 

misalnya: 

a. Objek yang terlau besar bisa digantikan dengan replika, 

gambar, film bingkai, film, atau model; 

b. Objek yang kecil dibntu dengan proyektor mikro, film 

bingkai, film atau gambar; 

c. Gerak yang terlalu lambat atau cepat, dapat dibantu dengan 

timelapse atau high-speed photography; 

d. Peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu bisa 

ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto 

maupun secra verbal; 

e. Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat 

disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, dan 

f. Konsep yang terlau luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim, 

dan lain-lain) dapat divisualkan dalam bentuk film, film 

bingkai, gambar, dan lain-lain. 

(3) Pengunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasidapat 

mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media 

pendidikan berguna untuk: 

a. Menimbulkan kegairahan belajar. 
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b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak 

didik dengan lingkungan dan kenyataan. 

c. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya. 

(4) Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan 

lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan 

kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap 

siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana 

semuanya itu harus diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila 

latar belakang lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. 

Masalahnya ini dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu 

dengan kemampuannya dalam: 

a. Memberikan perangsangan yang sama 

b. Mempersamakan pengalaman 

c. Menimbulkan persepsi yang sama. 

Tiga kelebihan kemampuan media menurut S. Gerlach dan P. 

Ely (dalam Sumilah, 2012:3) yaitu: 

1) Kemampuan fiksatif, artinya memiliki kemampuan untuk 

menangkap, menyimpan, dan kemudian menampilakan 

kembali suatu objek atau kejadian. 

2) Kemampuan Manipulasi, artinya media dapat menampilkan 

kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam 

perubahan (manipulasi) sesuai keperluan. 

3) Kemampuan Distributif, artinya media mampu menjangkau 

audien yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian 

secara serempak. 
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Hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran (Sumilah: 

2012) yaitu: 

a) Vebalisme artinya siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak 

mengetahui artinya. 

b) Salah Tafsir, artinya dengan istilah atau kata yang sama 

diartikan berbeda oleh siswa. 

c) Perhatian tiodak terpusat, hal ini dapat terjadi karena 

beberapa hal antara lain: karena gangguan fisik (siswa sakit), 

ada hal lain yang lebih menarik perhatian siswa, siswa 

melamun, cara mengajar guru membosankan, cara 

menyajikan bahan pelajaran tanpa variasi (monoton), kurang 

adanya pengawasan dan bimbingan guru. 

d) Tidak terjadi pembentukan tanggapan atau pemahaman yang 

utuh dan berarti, kurang memiliki kebermaknaan logis dan 

psikologis. 

Ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh pengajar 

dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu: 

(1) Tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua 

tujuan. 

(2) Media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. 

(3) Media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya 

adalah untuk memudahkan belajar siswa. 

(4) Penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan 

pembelajaran bukan hanya sekedar selingan/pengisi waktu 

atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu 

dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

(5) Pemilihan media hendaknya obyektif didasarkan pada tujuan 

pembelajaran. 
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(6) Penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat 

membingungkan siswa. 

(7) Kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada 

kekongkritan dan keabstrakannya. 

Media yang dapat digunakan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar salah satunya adalah media grafis berupa gambar/foto. 

Gambar/foto merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti 

dan dinikmati dimana-mana (Sadiman dkk., 2008:29). Gambar yang 

dimaksud dalam media grafis adalah gambar karya tangan dan bukan 

foto hasil teknik fotografi (Sumilah: 2012). Menurut DR. Oemar 

Hamalik (1986: 81) gambar illustrasi fotografi adalah gambar yang 

tidak diproyeksikan, terdapat dimana-mana, baik dilingkungan anak-

anak maupun dilingkungan orang dewasa, mudah diperoleh dan 

ditunjukkan kepada anak-anak.  

Dari definisi para ahli, dapat disimpulkan media gambar adalah 

alat perantara/penyalur pesan dari pengirim ke penerima yang berupa 

gambar karya tangan yang tidak diproyeksikan, yang dapat dimengerti 

siswa sehingga merangsang siswa untuk belajar. 

Beberapa kelebihan media gambar foto menurut Dr.Arief S. 

Sadiman, M.Sc. dkk. (2008) yaitu: 

a) Sifatnya kongkrit; Gambar/foto lebih realistis menunjukkan pokok 

masalah dibandingkan dengan media verbal semata. 

b) Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, tidak semua 

benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu 

bisa anak-anak dibawa ke objek/peristiwa tersebut. Gambar atau 

foto dapat mengatasi masalah hal tersebut. 

c) Media gambar/foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 

Sel atau penamapang daun yang tak mungkin kita lihat dengan 
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mata telanjang dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar 

atau foto. 

d) Foto dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan 

untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau 

membetulkan kesalahpahaman. 

e) Foto harganya murah dan gampang didapat serta digunakan, tanpa 

memerlukan peralatan khusus. 

Selain  kelebihan-kelebihan tersebut, gambar/foto mempunyai 

beberapa kelemahan yaitu (Sadiman, 2008: 31): 

1) Gambar/foto hanya menekankan persepsi indera mata. 

2) Gambar/foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk 

kegiatan pembelajaran. 

3) Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

Sepuluh alasan yang menyebabkan gambar banyak digunakan 

dalam pembuatan bahan ajar, sebagaimana diungkapakan Andi 

Prastowo (2012: 99) berikut ini: 

a. Gambar dapat menjadi hiasan yang membuat bahan ajar semakin 

menarik. 

b. Gambar mampu memberikan motivasi. Maksudnya, gambar 

(apabila dipilih dengan tepat) dapat memotivasi peserta didik agar 

belajar dan terus belajar. 

c. Gambar sebagai penyampai perasaan. Melalui gambar, dapat juga 

dikirimkan pesan yang mencerminkan niat untuk mencapai target 

tertentu. 

d. Gambar dapat mempengaruhi orang yang melihatnya. 

e. Gambar dapat membantu untuk membayangkan pesan yang ingin 

disampaikan. 

f. Dengan gambar, informasi yang ingin disampaikan dapat lebih 

jelas dipahami. Sebab, informasi secara naratif sering kali kurang 

mencukupi. 
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g. Satu gambar dapat menjelaskan kata atau bahkan beberapa kalimat 

sekaligus. 

h. Dengan menggunakan gambar, kita dapat melakukan 

penyederhanaan cara penyampaian konsep tanpa mengurangi 

artinya. 

i. Melalui penggunaan gambar, dapat memudahkan orang menerima 

pesan yang disampaikan. 

j. Gambar dapat digunakan untuk memunculkan masalah. Misalanya, 

gambar kebakaran hutan dapat menimbulkan polemik tentang 

perlunya menjaga kelestarian hutan. 

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat 

menggunakan gambar menurut Andi Prastowo (2012: 100) yaitu: 

a) Terangkan fungsi gambar dengan sejelas-jelasnya. Gambar yang 

dimaksudkan untuk menjelaskan atau memunculkan masalah 

sebaiknya diinformasikan secara eksplesit, sehingga peserta didik 

memperhatikan gambar tersebut. 

b) Seimbangkan fungsi. Maksudnya, jangan sampai fungsi gambar 

yang lebih minor (tambahan) berakibat negatif terhadap fungsi 

mayor (utama) yang sebenarnya kita tuju. 

c) Tentukan aktivitas yang harus dilakukan pesrta didik. Apabila 

menggunakan gambar, maka pastikan bahwa peserta didik 

membaca gambar tersebut. 

d) Jelskan konvensi gambar. Maksudnya, pastikan peserta didik 

memahami konvensi yang digunkan dalam gambar. 

e) Batsi informasi. Jangan memunculkan terlalu banyak informasi 

pada satu gambar. 

f) Hidari SARA. Maksudnya, jangan gunkan gambar yang dapat 

memicu SARA dan bias gender. 
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Selain itu, ada enam syarat yang perlu dipenuhi oleh 

gambar/foto yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai media 

pendidikan (Sadiman, 2008:31) yaitu: 

a. Autentik 

Gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi seperti kalau 

orang melihat benda sebenarnya.  

b. Sederhana 

Komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan poin-poin 

pokok dalam gambar.  

c. Ukuran relatif. Gambar/foto dapat membesarkan atau memperkecil 

objek/benda sebenarnya. 

d. Gambar/foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. 

e. Gambar yang bagus belum tentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Walaupun dari segi mutu kurang, ganbar/foto karya 

siswa sendiri seringkali lebih baik. 

f. Tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang bagus. 

Sebagai media yang baik, gambar hendaknya bagus dari sudut seni 

dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 

2.1.4. Pengertian Hasil Belajar 

Seseorang hidup di dunia pada dasarnya memiliki tujuan yang 

jelas. Tujuan yang ingin dicapai tersebut salah satunya adalah 

keinginan untuk mencapai hasil yang baik dalam bidang akademik 

maupun non akademik. Hasil belajar sebagai suatu pencapaian 

pemahaman dan penguasaan pengetahuan siswa setelah melakukan 

aktivitas belajar, hasil tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai tes atau 

angka yang diberikan guru. 

Hasil belajar merupakan hal yang penting untuk dijadikan tolak 

ukur tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar. Endang 

Poerwanti (2008) mengungkapkan bahwa hasil belajar dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga ranah (domain), yaitu: (1) domain 



20 
 

kognitif (pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan 

kecerdasan logika – matematika), (2) domain afektif (sikap dan nilai 

atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intra 

pribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional), dan (3) domain 

psikomotor (keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestik, 

kecerdasan visual-spasial, dan kecerdasan musikal). 

Menurut A. Supratiknya (dalam Agus Suprijono, 2012: 5), hasil 

belajar yang menjadi objek penilaian kelas berupa kemampuan-

kemampuan baru yang diperoleh murid sesudah mereka mengikuti 

proses belajar-mengajar tentang mata pelajaran tertentu. Nana Sudjana 

(2010) menyatakan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajaranya. Horward 

Kingsley (dalam Nana Sudjana, 2010:22) membagi tiga macam hasil 

belajar, yaitu (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan 

pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar 

dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.  

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, 

dan ranah psikomotoris.  

Menurut Agus Suprijono (2012: 5), hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan ketrampilan. Merujuk pemikiran Gagne (dalam Agus 

Suprijono: 2012), hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi: 

(1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun 

penerapan aturan. 
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(2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Ketrampilan intelektual terdiri dari 

kemampuan mengategorisasi, kemmpuan analitis-sintesis fakta-

konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 

Ketrampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas. 

(3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi 

penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

(4) Keteramilan motorik yaitu kemampuan melakuka gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan peneilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 

kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap 

merupakan kemamapuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar 

perilaku. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang hasil belajar tersebut 

maka dapat disimpulkan pengertian hasil belajar adalah hasil usaha 

yang dicapai siswa setelah melakukan proses belajar dalam 

mempelajari suatu materi pelajaran di sekolah yang dapat dinyatakan 

dalam skor yang diperoleh dari hasil tes (tertulis maupun non tertulis). 

Hasil tes belajar siswa tertera dalam rapor yang merupakan perumusan 

terakhir yang diberikan guru mengenai kemajuan kemampuan siswa 

atau prestasi belajar siswa selama masa tertentu. Hasil tersebut sebagai 

bukti tingkat penguasaan materi yang telah dikuasai siswa. 

 

2.1.5. Pembelajaran IPA di Sekolah 

Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam kurikulum Sekolah 

Dasar disebutkan bahwa pengajaran IPA Sekolah Dasar mempunyai 

tujuan antara lain agar siswa memahami konsep-konsep, mempunyai 
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rasa ingin tahu yang tinggi, mampu menggunakan teknologi sederhana 

dan sebagainya, memberikan inspirasi pada kita bahwa pengajaran 

IPA Sekolah Dasar tidak hanya menanamkan konsep-konsep IPA 

tetapi juga melibatkan siswa secara fisik maupun mental dalam 

mendapatkan atau dalam membangun konsep dewasa ini. Menurut 

Hendro Darmojo :1992 (dalam Usman, 2011:2) secara singkat IPA 

adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta 

dengan segala isinya. Selanjutnya Winaputra: 1992 (dalam Usman, 

2011:3) mengemukakan bahwa tidak hanya merupakan kumpulan 

pengetahuan tentang benda atau makhluk hidup, tetapi memerlukan 

kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan masalah. Perkembangan 

dalam pengajaran IPA Sekolah Dasar mengalami pergeseran dari 

pembelajaran berpusat pada guru (Teacher Centered) kearah 

pembelajaran berpusat pada murid ( Student’s Centered ), dimana 

pada pembelajaran Student’s centered siswa terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran. Sehingga hasil belajar yang diharapkan bisa tercapai 

secara optimal.  

Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, siskap positif, dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilam proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
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e. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperolah bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-

aspek berikut: 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuham dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaanya meliputi: cair, padat dan 

gas. 

c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, 

listrik, cahaya dan pesawat sederhana. 

d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya dan 

benda-benda langit lainnya. 

Di dalam pembelajaran IPA banyak sekali materi yang dapat 

diajarkan dan dipelajari oleh siswa. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan pokok bahasan mengenai struktur bumi dan matahari. 

Berikiut ini merupakan SK dan KD IPA pada pokok bahasan struktur 

bumi pada kelas 5 semester II. 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

7. Memahami perubahan yang 

terjadi di alam dan 

hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya 

alam. 

7.1  Mendiskripsikan proses 

pembentukan tanah karena 

pelapukan 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah 

7.3 Mendiskripsikan struktur bumi 

7.4 Mendiskripsikan proses daur 

air dan kegiatan manusia yang 

mempengaruhinya 

7.5 Mendiskripsikan perlunya 

menghemat air 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia 

dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan 

7.7 Mengidentifikasi beberapa 

kegiatan manusia yang dapat 

mengubah permukaan bumi 

(pertanian, perkotaan, dsb) 

 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah: 

1) Standar Kompetensi 

Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumberdaya alam. 

2) Kompetensi Dasar 

Mendiskripsikan struktur bumi dan matahari 

3) Materi Standar 

Struktur Bumi dan Matahari 

a) Struktur Bumi 

Terdiri dari lapisan inti bumi dalam, inti bumi luar, selimut 

bumi, kerak bumi, dan atmosfer. 

— Lapisan inti bumi dalam terbentuk dari besi dan nikel padat. 

Memiliki ketebalan 2.740 km dengan suhu ±4.500°C. 
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— Lapisan inti bumi luar terbentuk dari cairan besi, nikel, dan 

zat lain. Memiliki ketebalan 2.000 km dengan suhu ±2.200°C. 

— Lapisan mantel bumi terbentuk dari mineral silikat. Memiliki 

ketebalan 2.900 km dengan suhu ±3.700°C. 

— Lapisan kerak bumi tersusun dari batuan. Memiliki ketebalan 

6-70 km dengan suhu ±1.050°C. 

— Atmosfer tersusun dari udara yang melindungi bumi dari 

pancaran sinar dan panas matahari. Atmosfer tersusun dari 

lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. 

Memiliki ketebalan 640 km. 

b) Struktur Matahari 

Terdiri dari lapisan-lapisan berupa gas panas yaitu lapisan inti 

matahari, kromosfer, fotosfer, dan korona. Matahari tersusun 

dari gas, terutama hidrogen dan helium. Inti matahari bersuhu ± 

15 juta °C karena adanya reaksi nuklir. 

 

2.2  Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Leny Julia Lingga dengan judul 

penelitian “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 181 Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkanpeningkatan hasil 

belajar IPS siswa dari nilai rata-rata skor dasar yaitu 58 meningkat menjadi 

78,11 pada ulanagan akhir siklus I dengan besar peningkatan 34,67%. 

Selanjutnya nilai rata-rata skor dasar yaitu 58 meningkat menjadi 83,88 

pada ulangan akhir II dengan besar peningkatan 44,62%. Ketuntasan 

klasikal pada skor dasar yaitu 27,78% meningkat sebesar 52,77% menjadi 

80,55% pada silkus I. Selanjutnya meningkat lagi pada siklus ke II sebesar 

13,89% menjadi 94,44%. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ria Yuni Astuti yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Make a Match Siswa Kelas V SD Negeri 1 Colo 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Semester Genap Tahun Ajaran 

2011/2012”, menunjukkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada 

siswa kelas V. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai siswa dari 

kondisi awal, siklus I dan siklus II. Pada kondisi awal terdapat 5 siswa yang 

tuntas dalam KKM atau sebesar 41,7% dan yang belum tuntas terdapat 7 

siswa atau sebesar 58,3%. Pada siklus I terdapat 9 siswa yang tuntas dalam 

KKM atau sebesar 75%, sedangkan pada siklus II terdapat 12 siswa yang 

tuntas dalam KKM atau sebesar 100%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Setianingsih “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial melalui Model 

Pembelajaran Make a Match Siswa Kelas IV di SD Negeri Kaliwungu 04 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan ketuntasan belajar, yaitu dari 40% sebelum 

siklus meningkat menjadi 71,67% pada siklus I dan 100% pada siklus II. 

Nilai yang diperoleh siswa mengalami peningkatan dari sebelum tindakan 

nilai tertinggi adalah 85 dan nilai terendah sebesar 40. Pada siklus I nilai 

tertinggi adalah 90 dan nilai terendah sebesar 55, sedangkan pada siklus II 

nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 100 dan nilai terendah sebesar 

70. Terjadi peningkatan rata-rata kelas dari 63,33 sebelum tindakan, 

meningkat menjadi 71,67 pada siklus I dan menjadi 84 pada siklus II.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarsono dalam skripsinya yang 

berjudul “ Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Penggunaan Media 

Gambar Bagi Siswa Kelas VI Semester I SD Negeri Ronggo 03 Kecamatan 

Jaken Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2011/2012 “ hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan media gambar hasil belajar siswa mengalami 
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peningkatan yang ditunjukkan dengan hasil pada siklus I tingkat 

keberhasilan mencapai 60% dan pada siklus II mencapai 80,27%. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kegiatan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

diantaranya adalah model dan teknik yang digunakan guru. Sebagai pengajar, 

guru dapat memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat agar 

dapat meningkatkan motivasi, aktivitas dan kreativitas siswa di dalam kelas, 

sehingga hasil dari pembelajaran tercapai secara maksimal. Dalam 

pembelajaran guru harus dapat mengaktifkan siswa, agar interaksi guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa atau siswa dengan guru dapat berjalan 

secara optimal. 

Dengan menerapkan metode make a match dengan media gambar, 

pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bermakna dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam di kelas V Sekolah Dasar Bener 01, karena siswa 

menjadi lebih aktif bekerja sama dalam kelompok sehingga terjadi interaksi 

yang positif antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya dan 

diharapkan terjadi peningkatan hasil belajar. 
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Gambar 2.1  

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

2.3.1 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan yakni: 

1.  Ada peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam dari 

penerapan metode make a match dengan media gambar pada siswa 

kelas V SD Negeri Bener 01 Kecamatan Tengaran. Metode make a 

match dengan media gambar dikatakan berhasil, jika hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan. 

Guru masih 

menggunakan 

cara 

konvensional, 

penggunaan 

metode 

kurang sesuai  

Hasil belajar 

tidak 

maksimal/belum 

mencapai KKM. 

Siswa pasif dalam 

pembelajaran, 

kurang tertarik 

dengan materi 

pembelajaran, tidak 

berani untuk 

bertanya. 

 Memahami konsep struktur 

bumi melalui gambar 

 Pemberian tugas mencari 

pasangan kartu 

soal/jawaban 

 Pelaporan hasil kerja sama 

pasangan di depan kelas 

 Membangun konsep sesuai 

kompetensi yang akan 

dicapai 

Tindakan 

Guru menerapkan metode make 

a match dengan media gambar 

dalam pembelajaran IPA 

Hasil belajar 

meningkat 

Siswa aktif dalam pembelajaran, 

siswa tertarik dengan materi yang 

diajarkan, berani untuk bertanya 



29 
 

2. Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas V SD Negeri Bener 01 

Kecamatan Tengaran telah terlaksana dengan baik melalui 

penerapan metode make a match dengan media gambar. 




