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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

 Pada sub bab ini, peneliti akan membahas mengenai  teori - teori yang 

berkaitan dengan variabel yang sudah ditentukan. Adapaun teori yang berkaitan 

dengan variabel yang akan dibahas antara lain pembelajaran IPA, make a match, 

dan hasil belajar. Penulis akan menggunakan teori – teori yang relevan sebagai 

dasar penulisan. 

2.1.1 Pembelajaran IPA 

Dalam sub bab ini penulis akan menjabarkan mengenai beberapa pengertian 

di dalam pembelajaran IPA, antara lain sebagai berikut. 

1. Hakikat IPA   

IPA didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan 

fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan 

yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode 

ilmiah. Definisi ini memberi pengertian bahwa IPA merupakan cabang 

pengetahuan `yang dibangun berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data, dan 

biasanya disusun dan diverifikasi dalam hukum-hukum yang bersifat kuantitatif, 

yang melibatkan aplikasi penalaran matematis dan analisis data terhadap gejala-

gejala alam. Dengan demikian, pada hakikatnya IPA meliputi tiga cakupan yaitu 

IPA sebagai produk, IPA sebagai proses dan IPA sebagai sarana pengembangan 

sikap ilmiah. 

Sebagai ilmu pengetahuan, IPA juga mempunyai ciri khusus sebagaimana 

ilmu pengetahuan yang lain. Ciri-ciri khusus tersebut dipaparkan berikut ini. 

1. IPA mempunyai nilai ilmiah artinya kebenaran dalam IPA dapat 

dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan 

prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. 



7 

 

 

2. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam. Perkembangan IPA selanjutnya tidak hanya ditandai oleh 

adanya kumpulan fakta saja, tetapi juga ditandai oleh munculnya “metode 

ilmiah” (scientific methods) yang terwujud melalui suatu rangkaian ”kerja 

ilmiah” (working scientifically), nilai dan “sikapi lmiah” (scientific 

attitudes) (Depdiknas, 2006). 

IPA adalah body knowledge. IPA adalah suatu cabang pengetahuan yang 

mengangkat fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan 

berlakunya hukum-hukum umum. IPA merupakan pengetahuan yang didapat 

dengan jalan study dan praktik. IPA juga dapat diartikan sebagai suatu cabang 

study yang bersangkut-paut dengan observasi dan klasifikasi fakta-fakta terutama 

dengan disusunnya hukum umum dengan induksi dan hipotesis. (Subiyanto,1998: 

2). 

Menurut pendapat para ahli diatas, IPA adalah suatu cabang pengetahuaan 

yang mempelajari tentang alam dan seisinya. IPA dipelajari dengan cara study dan 

percobaan. IPA juga dipandang untuk mempelajari gejala – gejala alam dan 

menemukan fakta melalui percobaan sehingga membangkitkan minat sesorang 

agar meningkatkan pemahamannya tentang alam.   

2. Tujuan pembelajaran IPA menurut Kurikulum KTSP (Depdiknas, 

2006) 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep – konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

4. mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
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5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam  dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

6. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTs. 

3. Pembelajaran IPA di SD 

Rutherford dan Ahlgren (1990) dalam Badarudin (2011) mengemukakan 

alasan mengapa IPA layak untuk dijadikan sebagai mata pelajaran dasar dalam 

pendidikan, yaitu : 

 Pertama, IPA dapat memberi seseorang pengetahuan tentang lingkungan 

biofisik dan perilaku sosial yang diperlukan untuk mengembangkan pemecahan 

yang efektif bagi masalah – masalah lokal dan global. 

 Kedua, dengan penekanan dan penjelasan akan adanya saling 

ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain 

berserta lingkungannya, IPA akan membantu mengembangkan sikap berpikir 

seseorang terhadap lingkungan dan memanfaatkan teknologi. 

 Ketiga, kebiasaan berpikir ilmiah dapat membantu seseorang dalam setiap 

kegiatan kehidupan sehingga peka terhadap permasalahan yang seringkali 

melibatkan sejumlah bukti, pertimbangan kuantitatif, alasan logis, dan 

ketidakpastian. 

 Keempat, prinsip – prinsip teknologi memberi seseorang dasar yang kuat 

untuk menilai penggunaan teknologi baru beserta implikasinya bagi lingkungan 

dan budaya. 

 Kelima, pendidikan IPA dan teknologi secara terus – menerus dapat 

memberikan piranti untuk menentukan sikap terhadap sejumlah masalah dan 

pengetahuan baru yang penting. 

 Keenam, potensi IPA dan teknologi guna meningkatkan kehidupan tidak 

akan terealisasikan tanpa didukung oleh pemahaman masyarakat umum terhadap 

IPA, matematika dan teknologi, serta kebiasaan berpikir ilmiah. 

 IPA merupakan pembelajaran yang sangat layak diajarkan di sekolah dasar 

karena akan membantu peserta didik untuk lebih mengenal lingkunganya serta 



9 

 

 

memberi dasar yang kuat dalam penggunaan teknologi baru dan cara 

mengimplikasikan di dalam lingkungan.  

2.1.2 Metode Make A Match 

Teknik belajar mengajar mencari pasangan (make a match) 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. Teknik ini dapat dgunakan dalam semua mata pelajaran dan 

untuk semua tingkat usia anak didik. (Lie, 2010: 55) 

Menurut (Suprijono, 2010: 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 lainnya 

berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Langkah-langkah make a match dalam proses belajar mengajar (Lie, 2010: 

55) 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 mendapat satu buah kartu. 3) Setiap siswa mencari pasangan yang 

mempunyai kartu yang cocok dengan artunya. 4) Siswa bisa juga bergabung 

dengan dua atau tiga siswa lain yang memegang kartu yang cocok.  

Adapun langkah-langkah make a match dalam (Hanafiah dan Cucu Suhana, 

2009: 46) yaitu: 1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep 

atau topik yang cocok untuk sesi reviuw, sebaliknya satu bagian kartu soal dan 

bagian lainnya kartu jawaban. 2) Setiap peserta didik mendapat satu buah kartu. 3) 

Setiap peserta didik memikirkan jawaban atas soal dari kartu yang dipegang. 4) 

Setiap peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (soal jawaban). 5) Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan 

kartunya sebelum batas waktu diberi poin. 6) Setelah satu babak, kartu dikocok 

lagi agar setiap peserta didik mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. 7) 

Kesimpulan. 

Jadi dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa make a match 

merupakan cara belajar dengan mencari pasang yang cocok dengan kartu yang 

dipegang, karena setiap siswa masing – masing memegang kartu yang berbeda – 
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beda, siswa ada yang memegang kartu jawaban dan ada yang memegang kartu 

pertanyaan, sehingga siswa yang memegang kartu pertanyaan diharapkan mencari 

pasangan jawabannya dan sebaliknya, yang memegang kartu jawaban diharapkan 

untuk mencari pasangan pertanyaan. 

2.1.3 Metode Konvensional 

 Menurut Sanjaya dalam (Rusmono, 2012) menyebutkan bahwa strategi 

pembelajaran ekspositori (konvensional) dengan nama strategi pembelajaran 

langsung, karena dalam strategi ini materi pembelajaran disampaikan langsung 

oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu, karena materi 

pelajaran seakan-akan sudah jadi. 

 Nurhadi et al (dalam Dharma, 2007) memberikan beberapa karateristik 

pembelajaran konvensional, yaitu : 1. Siswa adalah penerima informasi secara 

pasif, 2. Siswa belajar individual, 3. Pemebelajaran sangat abstrak dan teoritis,4. 

Rumus yang ada di luar siswa haru diterangkan, diterima, dihafalkan dna 

dilatihkan, 5. Siswa secara pasif menerima rumus atau kaidah 

(membaca,mendengarkan,mencatat dan menghafal) tanpa memberikan ide dalam 

proses pembelajaran, 6. Keterampilan di kembangkan atas dasar latihan, 7. Guru 

adalah penentu jalannya proses pembelajaran, 8. Hasil belajar diukur dengan tes 

dan 9. Pembelajaran tidak memperhatikan pengalaman siswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendekatan konvensional dapat 

dimaknai sebagai pendekatan pembelajaran yang lebih banyak berpusat pada 

guru, komunikasi lebih banyak satu arah dari guru ke siswa, metode pembelajaran 

lebih banyak menggunakan ceramah dan demonstrasi serta materi pembelajaran 

lebih pada penguasaan konsep-konsep. 

2.1.4  Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. menurut Kingsley dalam (Sudjana, 2004 : 22) 

didalam bukunya “Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar” Sudjana membagi tiga 

macam hasil belajar mengajar yaitu :  

(1). keterampilan dan kebiasaan,  

(2). pengetahuan dan pengarahan,  



11 

 

 

(3). sikap dan cita-cita. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:250) dalam buku ”Belajar dan 

Pembelajaran” , hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi 

yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil 

belajar merupakan saat terselesikannya bahan pelajaran. 

Hamalik (2006:30) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah bila 

seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom dalam Hamalik (2006) hasil belajar dalam 

rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah, dua diantaranya adalah kognitif, 

dan afektif. Perinciannya adalah sebagai berikut. 

1. Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 

aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan 

penilaian 

2. Ranah Afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima 

jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi 

dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

3. Ranah Psikomotor Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, 

koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar  

adalah kemampuan-kemampuan siswa yang didapat dari pengalaman-pengalaman 

pembelajaran yang berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 Di dalam penelitian ini, penulis akan meneliti kemampuan ranah kognitif 

melalui instrumen soal, sedangkan ranah afektif dan psikomorik akan diamati 

melalui instrumen observasi yang sudah dipersiapkan. 
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Slameto (2010:54) menyertakan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar, yaitu: 

a. Faktor intern, merupakan faktor yang ada dalam individu yang sedang 

belajar, yang termasuk di dalamnya: 

1) Faktor jasmaniah (faktor kesehatan dan cacat tubuh). 

2) Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan). 

3) Faktor kelelahan. 

b. Faktor ekstern, merupakan faktor yang ada di luar individu, yang termasuk 

di dalamnya: 

1) Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, dan latar belakang kebudayaan). 

2) Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode mengajar, dan tugas rumah). 

3) Faktor masyarakat (kegiatan anak dalam masyarakat, media massa, 

teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat). 

 

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa karena adanya usaha yang 

dilakukan siswa yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan terhadap suatu hal. 

Sehingga tampak dari penggunaan hasil itu untuk  diterapkan dalam kehidupan 

dalam bentuk sikap dan pengetahuan. 

2.1.5 Pengaruh Make a match terhadap hasil belajar IPA 

Metode make a match atau mencari pasangan adalah metode pembelajaran 

yang mengajak siswa untuk mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep ataupun topik dalam suasana yang menyenangkan karena siswa diajak 

untuk belajar dengan cara bermain yaitu dengan cara mencari pasangan soal atau 

jawaban yang tepat. 
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Menurut (Suprijono,2009: 20), langkah-langkah model  make a  macth 

sebagai berikut : 

a.  Persiapkan kartu jawaban dan kartu pertanyaan. 

b. Guru membagi siswa menjadi  3  kelompok. Kelompok pertama, kelompok 

pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan. Kelompok kedua, adalah  kelompok 

yang membawa kartu jawaban dan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. 

c.  Atur posisi kelompok tersebut berbentuk huruf U. 

d.  Untuk memulai permainan guru membunyikan peluit. 

e.  Guru sebaiknya membunyikan musik instrumental yang lembut. 

f. Siswa yang sudah menemukan pasangannya wajib menunjukkan kepada 

kelompok penilai. 

g. Setelah permainan sudah selesai kelompok penilai dipecah menjadi dua 

kelompok, dan kelompok pertama dan kedua menjadi kelompok penilai. 

 

Hasil belajar adalah hasil pencapaian akhir oleh peserta didik setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar ini dapat diperoleh melalui tes 

formatif.  Hasil belajar dapat terlihat dari penguasaan siswa terhadap mata 

pelajaran yang telah ditempuhnya. Hasil belajar siswa tidak akan tampak jika 

siswa belum melakukan suatu usaha yang diperoleh melalui aktivitas belajar. 

Metode make a match adalah metode yang menyenangkan, yaitu anak 

diminta untuk mencari pasangan soal ataupun jawaban sesuai dengan kartu yang 

dibawa. Siswa akan terlihat lebih antusias ketika mengikuti pelajaran karena  

dengan metode ini siswa akan diajak belajar dengan cara bermain sehingga akan 

lebih memudahkan siswa menerima suatu konsep pembelajaran dikarenakan 

suasana yang menyenangkan. Dengan ini maka hasil belajar siswa akan 

meningkat. 

2.2 Hasil Penelitian Relevan 

Berikut ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian “Pengaruh 

penggunaan metode pembelajaran make a match dalam meningkatkan hasil 

belajar dan keaktifan siswa dalam mata pelajaran IPA kelas V SDN 

Kutowinangun 12 kecamatan tingkir kota Salatiga” adalah :  
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Penelitian sebelumnya yaitu berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil  Belajar 

IPS Siswa Kelas IV SD  Negeri 2 Planggu Dengan Metode  Make A  Match  

Tahun Ajaran 2010/2011” yang disusun oleh Aris Setyono.  Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa dalam  pembelajaran IPS 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata  kelas pada siklus 

pertama sebesar 66 dengan jumlah siswa yang memenuhi nilai KKM mencapai 10 

siswa. Pada siklus kedua peningkatan hasil belajar siswa semakin baik dengan 

ditunjukkan nilai rata -rata kelas  sebesar 71,27 dengan jumlah siswa yang 

memenuhi KKM  15 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode  

make a match  dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kelebihan yang dicapai dalam penelitian ini adalah peneliti dapat merancang 

proses pembelajaran dengan baik sehingga rata-rata nilai IPS dapat meningkat. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah dalam unit penelitian jumlah siswa hanya 

18 orang  jadi penanganannya akan lebih mudah, tetapi bagaimana apabila jumlah 

siswa lebih dari 30 bahkan ganjil, itu akan lebih menantang dan penelitiannya 

akan lebih menarik dibanding jumlah siswa sedikit.Mendasarkan kelemahan yang 

terdapat pada penelitian di atas pada penelitian berikutnya dapat digunakan 

sebagai pertimbangan untuk menggunakan jumlah siswa yang lebih banyak. 

Temuan yang selanjutnya berjudul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar 

PKn Materi Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat Melalui Teknik Make A Match  

bagi Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Kradenan Semester II Tahun Ajaran 

2010/2011” yang disusun oleh Edi Sukirso. Hasil dari penelitian ini, data awal 

rata-rata ulangan mencapai 54,5 kemudian pada siklus 1 naik sebesar 41% dari 

kondisi awal. Pada siklus 2 rata -rata ulangan mencapai 83,86 naik 9% dari siklus 

1. Kelebihan dari penelitian ini adalah dilihat dari peningkatan hasil belajar dan 

langkah-langkah dalam pembelajaran siswa sangat antusias mengikuti proses 

belajar mengajar. Kelemahan penelitian ini adalah pengukuran hasil belajar hanya 

diukur dengan tes formatif.  Mendasarkan kelemahan yang terdapat pada judul 

penelitian di atas maka pada penelitian berikutnya dapat  digunakan sebagai 

pertimbangan agar tidak hanya menggunakan tes formatif saja tetapi 

menggunakan nilai proses juga. 
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Jadi dari temuan di atas dapat disimpulakan bahwa penggunaan model make 

a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian di atas hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Perbedaannya yaitu terletak pada mata pelajaran yang akan diteliti dan cara 

pelaksanaan penelitian. Persamaannya yaitu kedua penelitian ini menggunakan 

metode  make a match. Jadi dengan demikian penelitian di atas mendukung 

penelitian ini. 

2.3 Kerangka Pikir 

IPA adalah salah satu pelajaran inti yang dipelajari siswa SDN Sidorejo Lor 

01. Pembelajaran IPA sering dianggap susah untuk dipahami. Hal ini dikarenakan 

mempelajari IPA harus menggunakan metode, alat dan pendukung pembelajaran 

yang tepat. Nilai yang kurang memuaskan menjadi tolak ukur kesulitan siswa 

dalam mempelajari IPA. Pembelajaran saat ini yang masih sering digunakan 

adalah pembelajaran tradisional, dimana pembelajaran berpusat pada guru dan 

murid hanya sebagai pendengar. sehingga hal ini membuat siswa kurang aktif 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Padahal, keaktifan siswa menjadi 

salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas tersebut. 

Keaktifan siswa membuat pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan 

menyenangkan. Ada banyak faktor yang dapat mendukung peningkatan hasil 

belajar di dalam kelas. Beberapa diantaranya adalah guru, materi, metode dan 

banyak faktor lainnya.  

 Salah satu faktor yang mendukung pembelajaran di dalam kelas adalah 

penggunaan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipilih peneliti 

adalah metode pembelajaran make a match. Make a match adalah metode 

pembelajaran dimana siswa di dalam kelas dibagi menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama membawa kartu soal dan kelompok kedua membawa kartu 

jawaban. Di sini siswa harus mencari pasangan soal/jawaban yang tepat. Siswa 

yang mampu menemukan pasangannya sebelum batas waktu akan mendapatkan 

poin. Selain itu, sambil mencari pasangan siswa akan belajar mengenai suatu 

topik pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan.  
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Penulis memilih metode ini karena metode ini sangat menyenangkan, anak 

diminta untuk mencari pasangan soal ataupun jawaban sesuai dengan kartu yang 

dibawa. Siswa akan terlihat lebih antusias ketika mengikuti pelajaran karena  

dengan metode ini siswa akan diajak belajar dengan cara bermain sehingga akan 

lebih memudahkan siswa menerima suatu konsep pembelajaran dikarenakan 

suasana yang menyenangkan dan ketika konsep itu diterima dengan baik maka 

akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil belajar antara 

kelas konvensional (tidak menggunakan metode pembelajaran make a match 

dengan kelas yang menggunakan metode pembelajaran make a match dimana 

kelas kontrol menggunakan metode pembelajaran biasa (konvensional) dan kelas 

eksperimen menggunakan metode pembelajaran make a match. Jika hasil belajar 

siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada siswa kelas konvensional maka 

metode pembelajaran make a match sangat berpengaruh terhadap hasil belajar dan 

keaktifan siswa terhadap mata pelajaran IPA kelas 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka pikir  
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2.4  Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir, peneliti mengemukakan hipotesis 

penelitian yaitu terdapat perbedaan pada hasil belajar IPA yang menggunaan 

metode pembelajaran make a match sebagai berikut. 

1. Metode make a match dapat meningkatkan hasil belajar dibanding dengan 

metode konvensional. 

2. Langkah – langkah metode make a match diduga dapat meningkatkan hasil 

belajar dibandingkan kelas konvensional. 

 

 


