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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Model Pembelajaran Make a Match 

2.1.1 Pengertian Model pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran 

sebagai hasil penurunan  teori psikologi pendidikan dan teori belajaran 

yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan 

implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran dapat 

diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, 

mengatur materi, dan memberi petunjuk bagi guru di kelas. Model 

pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas dan tutorial (Zubaedi, 2011). 

Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Dari beberapa sumber yang berhasil ditelusuri terungkap bahwa 

model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal 

sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model 

pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompentensi siswa dengan 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 

Apabila antara pendekatan , strategi, metode, teknik, dan bahkan 

taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, 

maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, 

model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai
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dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran 

(Zubaedi, 2011). 

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. 

Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi 

peserta didik dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Guru 

perlu menguasai dan dapat menerapkan berbagai strategi pembelajaran 

yang meliputi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran secara 

spesifik. 

Penguasaan model pembelajaran akan mempengaruhi keberhasilan 

peserta didik dalam pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif , menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. (Peraturan Pemerintah No.19/2005 pasal 19) 

 

2.1.2 Model Pembelajaran Make a Match 

Model pembelajaran Make a Match (mencari pasangan) 

merupakan salah satu jenis model pembelajaran kooperatif. Metode ini 

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

adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau 

topik, dalam suasana yang menyenangkan. 

Penerapan metode ini dimulai dengan teknik, yaitu siswa disuruh 

mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas 

waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. 

Ada 3 hal yang perlu Anda pemahami dan lakukan, jika Anda ingin 

menerapkan metode ini dengan baik. Pertama adalah tujuan pembelajaran 

make a match. Ke dua, persiapan yang perlu Anda lakukan. Ke tiga, 

sintaks atau langkah-langkah pembelajaran ketika menerapkan metode ini 

di kelas. 
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a. Langkah-langkah Model Pembelajaran Make A Match 

Langkah-langkah pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep/topik 

yang cocok untuk sesi review (salah satu kartu berupa kartu soal dan 

sebaliknya berupa kartu jawaban). 

2. Setiap siswa mendapatkan satu kartu dan memikirkan jawaban atau soal 

dari kartu yang dipegang. 

3. Siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (kartu soal/kartu jawaban). 

4. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi 

poin. 

5. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu 

yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

6. Kesimpulan. 

 

b. Kelebihan dan kekurangan Model Pembelajaran Make a Match 

Suatu model pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. 

Adapun kelebihan dari model Make-A Match adalah sebagai berikut: 

1. Siswa terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan 

kepadanya melalui kartu. 

2. Meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

3. Menghindari kejenuhan siswa dalam mengikuti  kegiatan belajar 

mengajar. 

4. Pembelajaran lebih menyenangkan karena melibatkan media 

pembelajaran yang dibuat oleh guru. 

Sedangkan kekurangan model ini adalah: 

1. Sulit bagi guru mempersiapkan kartu-kartu yang baik dan bagus sesuai 

dengan materi palajaran. 

2. Sulit mengatur ritme atau jalannya proses pembelajaran 

3. Siswa kurang menyerapi makna pembelajaran yang ingin disampaikan 

karena siswa hanya merasa sekedar bermain saja. 
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4. Sulit untuk membuat siswa berkonsentrasi. 

 

2.2 Hasil belajar 

2.2.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, aprsesiasi dan ketrampilan. Merujuk pada 

pemikiran Gagne dalam Agus Suprijono (2009), hasil belajar berupa : 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Kemampuan merespon 

secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut 

tidak memerlukan simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan. 

b. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Ketrampilan intelektual terdiri dari ketrampilan 

intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, kemampuan 

analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip 

keilmuan. Ketrampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyelurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

d. Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasamani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa ketrampilan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Menurut Bloom dalam Agus Suprijono (2009), hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Doamin 

kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 
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(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan 

evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi 

initiatory, pre-routin, dan routinized. Psikomotor juga mencakup 

ketrampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. 

Sementara, menurut Lindgren dalam Agus Suprijono (2009) hasil 

pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian dan sikap. 

Menurut Agus  Suprijono (2009), hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek pitensi 

kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh 

para pakar pendidikan sebagaimana tersebut diatas tidak dilihat secara 

fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif. 

Menurut Sudjana (1990:22), “hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya”. Pada dasarnya hasil belajar anak diperoleh dari proses belajar 

yang berupa kegiatan atau pengalaman yang dilakukan anak dalam 

kehidupan sehari-hari. Dan perubahan yang didapat adalah kemampuan 

baru dalam jangka waktu yang lama serta karena ada usaha dari dalam diri 

setiap individu. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai seorang siswa setelah dia mengikuti 

pembelajaran. Hasil belajar yang dinilai meliputi aspek kognitif, afektif, 

psikomotorik dapat dilihat dari hasil ulangan-ulangan siswa. 

 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Hamdani (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor dari dalam (internal) 

siswa dan faktor dari luar (eksternal) siswa. Faktor dari dalam (internal) 
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siswa meliputi kecerdasan yaitu kemampuan belajar yang disertai 

kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya; 

faktor fisiologis; sikap yang kecenderungan untuk mereaksi terhadap suatu 

hal, orang, atau benda dengan suka, tidak suka, atau acuh tak acuh; minat 

yaitu kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu 

secara terus menerus; bakat yaitu kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang; dan 

motivasi yaitu segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Faktor dari luar (eksternal) siswa meliputi keadaan keluarga. Rasa 

aman dalam keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang dalam 

belajar; faktor keadaan sekolah. Lingkungan sekolah yang baik dapat 

mendorong siswa untuk belajar lebih giat; lingkungan masyarkat; 

lingkungan alam sekitarsangat berpengaruh terhadap perkembangan 

pribadi anak sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak 

bergaul dengan lingkungan tempat ia berada. 

 

 

2.3 Penelitian Tindakan Kelas 

2.3.1 Pengertian Penelitian Tindakan Kelas 

Pengertian penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang 

mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantif, suatu 

tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seseorang 

untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah 

proses perbaikan dan perubahan (Hopkins, 1993:44 dalam Rochiati, 2005). 

Rapoport (1970, dalam Rochiati, 2005) mengartikan penelitian 

tindakan kelas untuk membantu seseorang dalam mengatasi masalah 

secara praktis persoalan yang dihadpi dalam situasi darurat dan membantu 

pencapaian tujuan ilmu sosial dengan kerjasama dalam kerangka etika 

yang disepakati bersama. Sedangkan menurut Kemmis (1983)  reflektif 

yang dilakukan secara kemitraan mengenai situasi sosial tertentu 

(termasuk pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari 
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a) kegiatan praktek sosial atau pendidikan mereka b) pemahaman mereka 

mengenai pemahaman-pemaham ini, dan c) situasi yang memungkinkan 

terlaksananya kegiatan praktek ini. 

Secara ringkas, penelitian tindakan kelas adalah bagaimana 

sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran 

mereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat 

mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran 

mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu.  

 

2.3.2 Fungsi Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan mempunyai lima kategori fungsi yaitu sebagai 

alat untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan diagnosis dalam 

siuasi tertentu; sebagai alat pelatihan dalam jabatan sehingga membekali 

guru yang bersangkutan dengan ketrampilan, metode dan teknik mengajar 

yang baru, mempertajam kemampuan analisisnya dan mempertinggi 

kesadaran atas kelebihan dan kekurangan dirinya; sebagai alat untuk 

mengenalkan pendekatan tambahan atau inovatif pada pengajaran; sebagai 

alat untuk menyediakan alternatif atau pilihan yang lebih baik untuk 

mengantisipasi pendekatan yang lebih subjektif, impresionistik dalam 

memecahkan masalah di dalam kelas (Muhadi, 2011). 

Berdasarkan kelima fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

fungsi penelitian tindakan yang utama adalah sebagai alat untuk 

meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pendidikan 

(Muhadi, 2011). 

 

2.3.3 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Desain PTK berbentuk siklus-siklus. Satu siklus terdiri atas empat 

fase yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (action), pengamatan 

(obsevation), dan refleksi (refletcion) (Muhadi, 2011). Tahap perencanaan 

merupakan tahap rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut 
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akan dilakukan. Pada tahap ini dilakukan penentuan fokus peristiwa yang 

perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat 

sebuah instrumen pengamatan untuk merekam fakta selama tindakan 

berlangsung. Tahap pelaksanaan merupakan tahap implementasi atau 

penerapan isi rancangan yaitu mengenakan tindakan di kelas. Tahap 

pengamatan merupakan kegiatan pengamatan dan mencatat semua hal 

yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Tahap 

refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Kegiatan ini dilakukan ketika guru pelaksana sudah 

selesai melakukan tindakan. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji 

secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang 

telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan 

tindakan berikutnya. 

 

2.4 Penelitian yang Relevan 

Penelitian Tindakan Kelas ini juga merujuk pada Penelitian Tindakan 

Kelas yang pernah dilakukan oleh peneliti-penelti lain. Adapun penelitian yang 

dimaksud adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh Yuniasih pada tahun 2009 

dengan judul ”PENGGUNAAN METODE DISCOVERY DALAM 

PEMBELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN  PRESTASI BELAJAR 

SISWA KELAS IV DI SDN 3 AMPEL KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 

AJARAN 2008/ 2009”. Hasil penelitian tersebut adalah prestasi belajar siswa 

meningkat dengan signifikan hal tersebut terjadi karena setelah guru 

menggunakan metode discovery, siswa menjadi lebih aktif dan siswa dapat 

menemukan sendiri pengetahuan baru sehingga lebih memahami materi yang 

disampaikan oleh guru.  

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh 

Margiyanti pada tahun 2012 dengan judul “PENGGUNAAN MODEL 

KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR DALAM MATERI MENGHITUNG KELILING DAN LUAS 
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LINGKARAN PADA SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 

9 YOGYAKARTA”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII C SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Perolehan rata-rata hasil belajar 

siswa meningkat, dari rata-rata pretes ke siklus I sebesar 10,7 % dari siklus I ke 

siklus II sebesar 4,61 % dengan ketuntasan belajar 11,11 % jumlah siswa yang 

mengalami ketuntasan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar 

dan aktivitas belajar siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. 

Disarankan agar guru dapat menciptakan variasi dalam pembelajaran dan dapat 

menerapkan model pembelajaran make a match pada materi lain yang sesuai. 

Adapula penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Hanifah Kuspoyo pada tahun 2010 yang berjudul “Penggunaan metode make 

a match dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas IV SDN 1 

Panjer Tahun 2009/2010”. Hasil dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa 

penggunaan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar 

bahasa Inggris pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Panjer tahun ajaran 2009/2010. 

Berpijak dari penelitian-penelitian itulah maka peneliti berasumsi bahwa 

penggunaan ”Model Make a Match” juga dapat digunakan dalam upaya 

meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran matematika kelas IV SD Negeri 

Pakis 1. 

 

2.5 Kerangka Berfikir 

Pembelajaran yang saat ini digunakan adalah pembelajaran secara klasikal 

dimana guru hanya ceramah saja dalam memberikan materi pelajaran sementara 

itu siswa hanya mendengarkan dan sibuk dengan aktifitas mencatat. Pembelajaran 

berpusat pada guru dan siswa cenderung pasif. Siswa juga akan bosan jika hanya 

menjadi pendengar setia apalagi untuk pelajaran matematika siswa akan 

mengantuk dalam mengikuti pelajaran khususnya pada anak SD. Hal itu 

menyebabkan waktu belajar di kelas menjadi tidak efektif sehingga hanya sedikit 

materi pelajaran dan latihan yang diberikan kepada siswa. Kondisi tersebut 
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membuat prestasi belajar siswa rendah sehingga perlu diterapkan pengajaran 

menggunakan model pembelajaran guna upaya meningkatan prestasi belajar 

siswa. 

   

 

 

 

 

2.6 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “melalui pengajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran make a match berbantu lembar kerja siswa 

pada mata pelajaran matematika siswa kelas IV SD Negeri Pakis 1 meningkat 

dengan indikator kerja 80% siswa mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 60”. 

Kondisi awal : 

pembelajaran klasikal, 

guru ceramah, siswa 

kurang aktif 

Tindakan : 

menerapkan 

pembelajaran 

menggunakan model 

make a match 

Hasil 

belajar 

siswa 

rendah 

Kondisi akhir : 

hasil belajar 

siswa meningkat 


