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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah pengetahuan yang rasional dan objektif 

tentang alam semesta dengan segala isinya (Samatowa, 2010: 2). Selain itu, Nash 

(dalam Samatowa, 2010: 3) menyatakan bahwa IPA itu adalah suatu cara atau 

metode untuk mengamati alam. Nash juga menjelaskan bahwa cara IPA 

mengamati dunia ini bersifat analisis, lengkap, cermat, serta menghubungkannya 

antara suatu fenomena dengan fenomena lain, sehingga keseluruhannya 

membentuk suatu perspektif yang baru tentang objek yang diamatinya. 

Wahyana (dalam Trianto, 2014:136) mengatakan bahwa IPA adalah suatu 

kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik dan dalam penggunaannya 

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Menurut Donosepoetro (dalam Trianto, 2014: 137) pada hakikatnya IPA 

dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Selain itu, 

IPA dipandang pula sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur. 

Sebagai proses diartikan semua kegiatan ilmiah untuk mnyempurnakan 

pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan pengetahuan baru. Sebagai 

produk diartikan sebagai hasil proses, berupa pengetahuan yang diajarkan dalam 

sekolah atau di luar sekolah ataupun bahan bacaan untuk penyebaran 

pengetahuan. Sebagai prosedur dimaksudkan adalah metodologi atau cara yang 

dipakai untuk mengetahui sesuatu yang lazim disebut metode ilmiah.   

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa 

inggris yaitu natural science artinya ilmu pengetahuan alam (IPA). Berhubungan 

dengan alam atau bersangkut paut dengan alam, science artinya ilmu pengetahuan. 

Jadi ilmu pengetahuan alam (IPA) atau science itu pengertiannya dapat disebut 

sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di alam ini (Samatowa, 2010: 3). 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa IPA adalah ilmu 

yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan 

observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang 

diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain 

penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. 

2.1.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA 

Pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

IPA di SD/MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai 

oleh siswa dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap Satuan 

Pendidikan.  

Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan siswa untuk 

membangun kemampuan, bekerja ilmiah. Dalam penelitian ini standar kompetensi 

yang akan digunakan mengacu pada 

Tabel 1 

Tabel Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

8. Memahami berbagai 

bentuk energi dan cara 

penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

8.2 Menjelaskan berbagai 

energi alternatif dan 

cara penggunaannya.  

 

1. Mengetahui pengertian 

energi alternatif. 

2. Menyebutkan macam-

macam sumber energi 

alternatif. 

3. Memberikan contoh 

benda-benda yang 

menggunakan sumber 

energi alternatif dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Memberikan contoh 

pemanfaatan energi 

alternatif dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Menyebutkan kelebihan 

dan kekurangan energi 

alternatif.  
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2.1.3 Tujuan Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar 

Adapun tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar dalam Badan Nasional 

Standar Pendidikan (Susanto, 2013: 171), dimaksudkan untuk: 

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 

hubunganyang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah,dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, 

dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilanIPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

Seperti yang telah diuraikan bahwa IPA mencakup pengetahuan tentang 

sains untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA seperti yang dijabarkan di atas, 

maka dalam pembelajaran IPA memerlukan model pembelajaran. Ada beberapa 

pakar yang mendefinisikan model pembelajaran, beberapa diantaranya adalah 

Joyce & Weil (dalam Rusman, 2011: 133) berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya guru dapat memilih 

model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 

pendidikannya.  
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Menurut Eggen dan Kauchak (dalam Hosnan, 2014: 234) bahwa model 

pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar 

yang dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran. Pedoman ini memuat 

tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

kegiatan pembelajaran.  

Sedangkan menurut Isjoni (dalam Anonim, 2011: 1), model pembelajaran 

adalah strategi yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa, sikap beajar di kalangan siswa, mampu berpikir kritis, memiliki 

keterampilan sosial dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih optimal. 

Jadi, model pembelajaran adalah strategi yang digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa melalui suatu ide atau gagasan dari guru 

kepada siswa. 

Ada berbagai model pembelajaran kreatif yang cocok untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi IPA. Model-model pembelajaran 

tersebut diantaranya adalah STAD (Students Teams-Achievement Divisions), 

Jigsaw (Model Tim Ahli),Cooperative Script, Think Pair and Share (Pikir Bareng 

dan Berbagi), Numbered Heads Together (Kepala Bernomor), Snowball Throwing 

(Gelundungan Bola Salju), Example Nonexample, Problem Based Intruction/PBI 

(Pembelajaran Berbasis Masalah), Articulation (Model Artikulasi), Debate 

(Debat), Role Playing (Bermain Peran), Group Investigation (Grup Peneliti), 

Student Fasilitator and Expailing/SFE (Fasilitasi Oleh Siswa), Cooperative 

Integrated Reading ang Composition (CIRC), Picture and Picture, dan Make a 

Match (Cari Pasangan) (Hosnan, 2014: 246-259). 

Menurut peneliti model yang cocok diterapkan untuk pembelajaran IPA 

adalah model pembelajaran Picture and Picture dan model pembelajaran Make a 

Match. Kedua model tersebut cocok diterapkan dalam pembelajaran IPA karena 

dalam model tersebut menuntut siswa untuk aktif, berfikir kritis, percaya diri 

dalam mengkomunikasikan hasil kerjanya. Sedangkan dalam pembelajaran IPA 

siswa juga dituntut untuk aktif, berfikir kritis, percaya diri dalam 

mengkomunikasikan hasil kerjanya dalam mengembangkan pengetahuannya 

tentang sains. Dengan digunakannya model Picture and Picture dan Make a 
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Match dalam pembelajaran IPA maka siswa dapat berperan aktif, berfikir kritis, 

percaya diri dalam mengkomunikasikan hasil kerjanya melalui pengurutan 

gambar-gambar yang disediakan dan menjodohkan kartu sesuai pasangan soal dan 

jawabannya. Sebelumnya siswa diajak untuk bereksperimen membuat kincir 

angin dari kertas, dan berdiskusi bersama kelompok. Setelah itu siswa 

menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas dan itu termasuk siswa 

mengkomunikasikan materi. Dengan begitu diharapkan siswa akan lebih 

memahami pembelajaran IPA materi berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya. Berikut penjelasan mengenai model pembelajaran Picture and 

Picture dan Make a Match. 

2.1.4 Pengertian Model Pembelajaran Picture and Picture 

Model pembelajaran Picture and Picture adalah suatu pembelajaran yang 

mengguanakan gambar dipasangkan/diurutkan menjadi urutan logis (Hamdani, 

2011: 89). Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan. Pembelajaran  ini mengandalkan gambar sebagai media dalam 

proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses 

pembelajaran.  

Model pembelajaran Picture and Picture adalah model pembelajaran yang 

ditekankan pada gambar yang diurutkan menjadi urutan yang logis, 

mengembangkan interaksi antar siswa  yang saling  asah, silih asih, dan silih asu 

(Zaenal, 2014:18). 

Menurut Suprijono (2009: 129), model pembelajaram Picture and Picture 

adalah suatu metode yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan 

menjadi bentuk dan urutan yang logis. 

Dari uraian di atas, model pembelajaran Picture and Picture adalah suatu 

model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi 

urutan logis. Model Pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam 

proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses 

pembelajaran. Sehingga sebelum proses pembelajaran guru sudah menyiapkan 

gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk carta 

dalam ukuran besar. 



14 

 

 

2.1.5 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Picture and Picture 

Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan Picture and Picture ini menurut  

Istarani (2011:7) adalah sbb: 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. 

Pada  langkah ini guru diharapkan untuk menyampaikan apakah yang menjadi 

kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian maka 

siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus dikuasainya. 

Disamping itu guru juga harus menyampaikan indikator-indikator 

ketercapaian KD, sehingga sampai dimana KKM yang telah ditetapkan dapat 

dicapai oleh peserta didik. 

2. Memberikan materi pengantar sebelum kegiatan. Penyajian materi sebagai 

pengantar sesuatu yang sangat penting, dari sini guru memberikan momentum 

permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat 

dimulai dari sini. Karena guru dapat memberikan motivasi yang menarik       

perhatian siswa yang selama ini belum siap. Dengan motivasi dan teknik yang 

baik dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk belajar lebih 

jauh tentang materi yang dipelajari. 

3. Guru menyediakan gambar-gambar yang akan digunakan (berkaitan dengan 

materi). Dalam proses penyajian materi, guru mengajar siswa ikut terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukan 

oleh guru atau oleh temannya. Dengan Picture atau gambar kita akan 

menghemat energi kita dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang 

diajarkan. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai guru dapat 

memodifikasikan gambar atau mengganti gambar dengan video atau 

demontrasi yang kegiatan tertentu. 

4. Guru menunjuk siswa secara bergilir untuk mengurutkan atau memasangkan 

gambar-gambar yang ada. Pada langkah ini guru harus dapat melakukan 

inovasi, karena penunjukan secara langsung kadang kurang efektif dan siswa 

merasa terhukum. Salah satu cara adalah dengan undian, sehingga siswa 

merasa memang harus menjalankan tugas yang harus diberikan. 
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5. Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk diurutkan, dibuat, 

atau di modifikasi. Guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa 

dalam menentukan urutan gambar. Setelah itu ajaklah siswa menemukan 

rumus, tinggi, jalan cerita, atau tuntutan KD dengan indikator yang akan 

dicapai. Ajaklah sebanyak-banyaknya peran siswa dan teman yang lain untuk 

membantu sehingga proses diskusi dalam PBM semakin menarik. 

6. Dari alasan tersebut guru akan mengembangkan materi dan menanamkan 

konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dalam 

proses diskusi dan pembacaan gambar ini guru harus memberikan penekanan-

penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk mengulangi, 

menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui bahwa hal 

tersebut penting dalam pencapaian KD dan indikator yang telah ditetapkan. 

Pastikan bahwa siswa telah menguasai indikator yang telah ditetapkan. 

7. Guru menyampaikan kesimpulan. Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa 

mengambil kesimpulan sebagai penguatan materi pelajaran. 

Langkah-langkah Picture and Picture dalam Hosnan (2014: 256) adalah: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Menyajikan materi sebagai pengantar. 

3. Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan 

materi. 

4. Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

5. Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 

6. Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep/materi 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

7. Kesimpulan/rangkuman. 
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Begitupun langkah-langkah Picture and Picture dalam Aqib (2013: 18) 

adalah: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Menyajikan materi sebagai pengantar. 

3. Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan 

materi. 

4. Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

5. Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 

6. Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep/materi 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

7. Kesimpulan/rangkuman. 

Menurut pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah model pembelajaran Picture and Picture adalah: 

1. Sebelum pembelajaran dimulai guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Guru memberikan materi pengantar. 

3. Guru menyajikan gambar-gambar sesuai materi. 

4. Guru menunjuk siswa untuk memasangkan gambar. 

5. Guru meminta siswa untuk mengurutkan gambar sesuai urutannya. 

6. Guru menanamkan konsep materi. 

7. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

2.1.6 Kelebihan Model Pembelajaran Picture and Picture 

Menurut Istarani (2011: 8) kelebihan metode Picture and Picture adalah 

sebagai berikut: 

1. Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru 

menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih 

dahulu. 

2. Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-

gambar mengenai materi yang dipelajari. 

3. Dapat meningkatkan daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa disuruh 

guru untuk menganalisa gambar yang ada. 
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4. Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru menanyakan alasan 

siswa mengurutkan gambar. 

5. Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat mengamati langsung gambar 

yang telah dipersiapkan oleh guru. 

Menurut Hamdani (2011: 89) kelebihan model Picture and Picture adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 

2. Melatih berpikir logis dan sistematis. 

3. Membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek 

bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir. 

4. Mengembangkan motivasi untuk belajar yang baik. 

5. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari model Picture and Picture 

adalah: 

1. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. 

2. Siswa lebih cepat menangkap materi melalui gambar-gambar. 

3. Dapat meningkatkan daya nalar siswa melalui pengurutan gambar. 

4. Siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan hasil kerja di depan umum. 

5. Siswa lebih bertanggung jawab dalam memberikan alasan dalam pengurutan 

gambar. 

2.1.7 Kelemahan Model Pembelajaran Picture and Picture 

Menurut Istarani (2011: 8) kelemahan metode Picture and Picture adalah 

sebagai berikut: 

1. Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai 

dengan materi pelajaran. 

2. Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau 

kompetensi siswa yang dimiliki. 

3. Baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai 

bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran. 

4. Tidak tersedianya dana khusu untuk menemukan atau mengadakan gambar-

gambar yang diinginkan. 
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Menurut Hamdani (2011: 90) kelemahan model Picture and Picture 

adalah sebagai berikut: 

1. Memakan banyak waktu. 

2. Banyak siswa yang pasif. 

3. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. 

4. Banyak siswa tidak senang apabila diminta bekerja sama dengan yang lain. 

5. Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelemahan model pembelajaran Picture and 

Picture adalah: 

1. Siswa sulit untuk mengurutkan gambar-gambar yang cocok. 

2. Memakan waktu lebih banyak. 

3. Guru kurang menguasai kelas. 

4. Dibutuhkan dukungan fasilitas seperti alat dan biaya. 

2.1.8 Komponen Model Pembelajaran Picture and Picture 

Joyce, Weil dan Calhoun (2009: 104-106) menyebutkan bahwa sebuah 

model pembelajaran terdiri dari komponen sintaks atau struktur suatu model, 

komponen prinsip reaksi atau peran guru, komponen sistem sosial atau situasi 

kelas pada saat model berlangsung, daya dukung yang terdiri dari bahan dan alat 

yang diperlukan untuk melaksanakan model, serta dampak instruksional yaitu 

hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan dampak 

pengiring sebagai akibat dari terciptanya suasana belajar dalam model tertentu. 

Komponen-komponen model Picture and Picture akan dijelaskan pada uraian 

berikut: 

2.1.8.1 Sintagmatik 

Sintagmatik adalah langkah pengajaran yang menunjuk pada fase-fase atau 

tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru apabila menggunakan model 

pembelajaran tertentu.  
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Berikut merupakan tahap-tahap dari model pembelajaran Picture and 

Picture: 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Pada tahap ini guru diharapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi 

Kompetensi Dasar mata pelajaran yang bersangkutan yaitu pembelajaran IPA 

tentang berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya. Dengan demikian 

maka siswa dapat mengukur sampai sejauh mana materi yang harus 

dikuasainya. Jadi setelah guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, maka 

siswa diharapkan dapat mengukur kemampuan masing-masing sesuai materi 

yang akan dipelajari. 

2. Memberikan materi pengantar 

Penyajian materi pengantar dari guru terhadap siswa dapat memberikan 

motivasi yang menarik perhatian siswa. Dengan motivasi dan teknik yang baik 

dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh 

tentang materi yang dipelajari. 

3. Menyajikan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi 

Dalam proses penyajian materi, guru mengajar siswa ikut terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukan oleh 

guru atau oleh temannya. Dengan Picture atau gambar kita akan menghemat 

energi kita dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. 

4. Menunjuk siswa untuk memasangkan gambar 

Dalam menunjuk siswa untuk memasangkan gambar, dapat dilakukan dengan 

cara undian agar siswa merasa memang harus menjalankan tugas yang 

diberikan. Sehingga siswa yang sebelumnya pasif agar dapat aktif mengikuti 

pembelajaran. 

5. Mengurutkan gambar 

Pada langkah ini siswa diminta untuk mengurutkan gambar yang sudah 

disediakan. Guru memberikan pertanyaan mengenai alasan siswa dalam 

menentukan urutan gambar. Mengajak peran siswa lainnya untuk membantu 

sehingga proses diskusi dalam pembelajaran semakin menarik. 
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6. Mengembangkan dan menanamkan konsep materi 

Dari alasan yang telah disampaikan siswa, guru akan mengembangkan materi 

dan menanamkan konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai. Dalam proses diskusi dan pembacaan gambar, guru harus 

memberikan penekanan-penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa 

lain untuk mengulangi, menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa 

mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian KD dan indikator 

yang telah ditetapkan.  

7. Kesimpulan  

Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai 

penguatan materi pelajaran 

2.1.8.2 Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi berkaitan dengan pola kegiatan yang menggambarkan 

bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa, termasuk 

bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap siswa. Prinsip ini 

memberi petunjuk bagaimana seharusnya guru menggunakan aturan permainan 

yang berlaku pada setiap model pembelajaran. Misalnya pada saat siswa ditunjuk 

untuk mengurutkan gambar di depan kelas guru berperan sebagai pengarah agar 

siswa dapat memahami materi dan mengurutkan gambar dengan benar. 

2.1.8.3 Sistem Sosial  

Sistem sosial adalah pola hubungan guru dengan siswa pada saat 

terjadinya proses pembelajaran (situasi atau suasana dan norma yang berlaku 

dalam penggunaan metodepembelajaran tertentu). Misalnya pada saat 

pembelajaran berlangsung guru bersama siswa melakukan tanya jawab tentang 

hal-hal yang belum diketahui dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya. 

2.1.8.4 Daya Dukung 

Sistem pendukung yaitu segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan 

untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara optimal. Dalam hal 

ini peneliti akan menggunakan model pembelajaran Picture and Picture, maka 

sarana yang dibutuhkan adalah materi berbagai energi alternatif dan cara 
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penggunaannya, gambar kincir air, bendungan, gambar lampu, gambar baterai, 

bagan yang akan digunakan untuk menempelkan gambar. 

2.1.8.5 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai atau yang berkaitan 

langsung dengan materi pembelajaran, sementara dampak pengiring adalah hasil 

belajar sampingan (iringan) yang dicapai sebagai akibat dari penggunaan model 

pembelajaran tertentu. 

Dampak instruksional secara umum dari model ini adalah: 

1. Pemahaman mengenai pengertian energi alternatif. 

2. Kemampuan dalam menyebutkan macam-macam sumber energi alternatif. 

3. Kemampuan memberikan contoh benda-benda yang menggunakan sumber 

energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Kemampuan memberikan contoh pemanfaatan energi alternatif dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Kemampuan menyebutkan kelebihan dan kekurangan energi alternatif.  

6. Secara khusus dampak instruksional dalam pembelajaran energi alternatif dan 

cara penggunaannya melalui model pembelajaran Picture and Picture adalah 

pemahaman mengenai pengertian energi alternatif, kemampuan dalam 

menyebutkan macam-macam sumber energi alternatif, kemampuan 

memberikan contoh benda-benda yang menggunakan sumber energi alternatif 

dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan memberikan contoh pemanfaatan 

energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, serta kemampuan menyebutkan 

kelebihan dan kekurangan energi alternatif.  

Dari segi dampak pengiring, melalui model pembelajaran Picture and 

Picture diharapkan dapat dibentuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif, 

kompak, percaya diri, bertanggung jawab, yang semuanya merupakan tujuan 

pembelajaran jangka panjang.  

Dampak pengiring yang secara khusus akan didapatkan oleh para siswa 

dalam pembelajaran IPA tentang berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya dalam model pembelajaran Picture and Picture ini adalah 

berpikir kritis, teliti, mandiri, peracaya diri, bertanggung jawab, dan komunikatif.
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Dampak instruksional dan pengiring yang sudah dipaparkan di atas dapat 

dilukiskan dalam bagan 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 

Dampak Pengiring dan Dampak Instruksional Model Kreatif Picture and Picture 

dalam Pembelajaran IPA Materi Berbagai Energi Alternatif dan Cara 

Penggunaannya 

Keterangan: 

Dampak instruksional  

Dampak pengiring  

 

 

 

Model Picture 

and Picture 

1. Pemahaman 

mengenai 

pengertian energi 

alternatif. 

 

Komunikatif 

Tanggung Jawab 

Teliti 

Mandiri 

 

Berpikir 

Kritis 
3. Kemampuan memberikan 

contoh benda-benda yang 

menggunakan sumber energi 

alternatif dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

2. Kemampuan dalam 

menyebutkan macam-macam 

sumber energi alternatif. 
 

4. Kemampuan memberikan 

contoh pemanfaatan energi 

alternatif dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

5. Kemampuan menyebutkan 

kelebihan dan kekurangan 

energi alternatif. 

Percaya diri 

Komunikatif  
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2.1.9 Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran IPA Materi Berbagai Energi 

Alternatif dan Cara Penggunaannya 

Prosedur yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Picture and Picture adalah sebagai berikut.

 

Tabel 2

Tabel Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran IPA Materi Berbagai 

Energi Alternatif dan Cara Penggunaannya dengan Model Pembelajaran 

Picture and Picture 

 
Kegiatan Guru Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Siswa 

1. Sebelum materi disampaikan, 

guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran terlebih dahulu 

2. Guru menjelaskan materi IPA 

tentang berbagai energi alternatif 

dan cara penggunaannya 

3. Guru bersama dengan siswa 

bertanya jawab tentang materi 

yang disampaikan 

4. Guru menyajikan gambar ke 

dalam kelompok dan 

menempelkan tabel yang sudah 

disiapkan pada papan tulis 

5. Guru meminta siswa untuk 

mengamati tabel yang ada di 

papan tulis dan mendiskusikan 

lembar kerja diskusi 

6. Guru menunjuk setiap kelompok  

untuk maju ke depan kelas 

memasangkan gambar pada tabel 

7. Guru meminta perwakilan 

kelompok utama untuk 

mengurutkan gambar yang sudah 

disediakan sesuai pemahaman 

8. Guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa yang bersangkutan 

tentang alasan siswa dalam 

pengurutan gambar 

9. Guru meminta siswa lainnya 

untuk membantu agar proses 

diskusi semakin lancar dan siswa 

paham akan materi yang sudah 

disampaikan melalui gambar 

10. Dari alasan yang disampaikan 

siswa, guru menanamkan konsep 

materi atau menjelaskan kembali 

tentang materi berbagai energi 

alternatif dan cara penggunaannya 

11. Guru bersama siswa melakukan 

tanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui 

12. Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan tentang materi yang 

telah diajarkan 

1) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

2) Memberikan materi pengantar 

 

 

 

 

 

3) Menyajikan gambar 

 

 

 

 

 

 

 

4) Menunjuk siswa untuk 

memasangkan gambar 

 

5) Mengurutkan gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Menanamkan konsep materi 

 

 

 

 

7) Kesimpulan 

1. Siswa memperhatikan guru sedang 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

3. Siswa bersama dengan guru bertanya 

jawab tentang materi. Misalnya guru 

bertanya tentang contoh berbagai macam 

energi alternatif dan siswa menyebutkan 

contoh sesuai dengan pengetahuannya 

4. Siswa mengamati tabel yang disediakan 

guru 

5. Siswa mengerjakan lembar kerja 

bersama kelompoknya 

 

 

 

 

6. Siswa memperhatikan saat guru 

melakukan penunjukkan setiap 

kelompok 

7. Perwakilan setiap kelompok 

mengurutkan gambar proses 

pemanfaatan energi alternatif dan cara 

penggunaannya pada tabel yang sudah 

disediakan 

8. Siswa bersama guru melakukan diskusi 

atau tanya jawab tentang alasan 

pengurutan gambar 

 

 

 

 

 

9. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

 

 

 

 

10. Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

diketahui kepada guru 

11. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan dari pembelajaran tersebut 
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2.1.10 Pengertian Model Pembelajaran Make a Match 

Model Make a Match (mencari pasangan) merupakan salah satu jenis dari 

dari model dalam pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman (2011: 223) 

berpendapat bahwa penerapan model Make a Match dimulai dengan teknik, yaitu 

siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum 

batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. Dalam 

model pembelajaran Make a Match siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai konsep atau topik, dalam suasana yang menyenangkan. 

Anita Lie (2008: 56) menyatakan bahwa model pembelajaran tipe Make a 

Match atau bertukar pasangan merupakan teknik belajar yang memberi 

kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Teknik ini bisa 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak 

didik. 

Sedangkan menurut Isjoni (2009: 68) Make a Match adalah suatu model 

pembelajaran dimana guru memperhatikan skemata latar belakang pengalaman 

siswa dan membantu siswa mengaktifkan schemata ini agar bahan pelajaran 

menjadi lebih bermakna. 

Berdasarkan pengertian model Make a Match yang dikemukakan para ahli 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Make a Match adalah 

model pembelajaran yang menekankan siswa untuk belajar dalam suasana yang 

menyenangkan dan meningkatkan interaksi sosial antar teman dalam 

mengeksplorasi dan memecahkan suatu suatu topik materi yang akan dicari 

jawaban yang tepat. Model Make a Match yaitu model pembelajaran yang 

dilakukan dengan menjodohkan kartu soal dan jawaban sesuai kartu yang 

dipegang masing-masing siswa. Melalui pembelajaran model Make a Match, 

memberikan kesempatan siswa untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi 

sehingga siswa dapat menentukan pasangan yang tepat dari kartu-kartu yang 

diperolehnya. 
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2.1.11 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Make a Match 

Menurut Miftahul Huda (2012: 252-253), mengemukakan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Make a Match 

sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi di rumah. 

2. Siswa dibagi ke dalam 2 kelompok, misalnya kelompok A dan B. Kedua 

kelompok diminta untuk berhadap-hadapan. 

3. Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban 

kepada kelompok B. 

4. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus mencari dan 

mencocokan kartu yang dipegang dengan kelompok lain. Guru juga perlu 

menyampaikan batasan maksimum waktu yang ia berikan kepada mereka. 

5. Guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari pasangannya di 

kelompok B. Jika mereka sudah menemukan pasangannya masing-masing, 

guru meminta mereka melaporkan diri kepadanya. Guru mencatat mereka 

pada kertas yang sudah dipersiapkan. 

6. Jika waktu sudah habis, mereka harus diberitahu bahwa waktu sudah habis. 

Siswa yang belum menemukan pasangan diminta untuk berkumpul sendiri. 

7. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain dan siswa 

yang tidak mendapat pasangan memperhatikan dan memberikan tanggapan 

apakah pasangan itu cocok atau tidak. 

8. Terakhir, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan 

pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang memberikan presentasi. 

9. Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai seluruh 

pasangan melakukan presentasi. 
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Menurut Rusman (2013: 223), menjelaskan langkah-langkah kegiatan 

menggunakan model pembelajaran Make a Match yaitu sebagai berikut: 

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

cocok untuk sesi review (satu sisi kartu berupa kartu soal dan sisi sebaliknya 

berupa 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. 

Menurut Sugiyanto (2010: 49-50) berpendapat bahwa langkah – langkah 

pembelajaran Make a Match adalah: 

1. Langkah awal guru menyiapkan kartu berisi pertanyaan dan jawaban yang 

dibuat sebelum pelajaran dimulai. 

2. Kartu tersebut siap dibagikan kepada siswa. 

3. Setelah itu siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya. 

4. Siswa dapat bergabung dengan 2 atau 3 siswa lain yang memiliki kartu yang 

berhubungan. 

Menurut pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah model pembelajaran Make a Match adalah: 

1. Menyampaikan materi 

2. Pembagian kelompok 

3. Pembagian kartu soal dan jawaban 

4. Penyampaian dalam mencocokkan kartu yang dipegang 

5. Mencari pasangan 

6. Laporan hasil kerja 

7. Konfirmasi 
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2.1.12 Kelebihan Model Pembelajaran Make a Match 

Menurut Miftahul Huda (2013: 253), mengemukakan kelebihan dari 

model pembelajaran Make a Match diantaranya: 

1. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara  kognitif maupun 

fisik. 

2. Karena ada unsur permainan, model ini menyenangkan. 

3. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

4. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi. 

5. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelebihan model Make a Match adalah: 

1. Dapat membuat aktivitas belajar lebih meningkat 

2. Membuat siswa lebih senang dalam mengikuti pembelajaran 

3. Meningkatkan pemahaman siswa 

4. Melatih keaktifan siswa dalam belajar 

2.1.13 Kelemahan Model Pembelajaran Make a Match 

Adapun 5 kelemahan model pembelajaran Make A Match yang 

dikemukakan oleh Miftahul Huda (2013: 254), yaitu sebagai berikut: 

1. Jika model ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan banyak waktu yang 

terbuang. 

2. Pada awal-awal penerapan model ini, banyak siswa yang akan malu 

berpasangan dengan lawan jenisnya. 

3. Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, akan banyak siswa yang 

kurang memperhatikan pada saat presentasi pasangan. 

4. Guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman pada siswa yang 

tidak mendapat pasangan, karena mereka bisa malu. 

5. Menggunakan model ini secara terus menerus akan menimbulkan kebosanan. 

Dapat disimpulkan bahwa kelemahan model Make a Match adalah: 

1. Lebih banyak membutuhkan waktu 

2. Siswa kurang percaya diri dengan pasangannya 

3. Banyak siswa yang kurang diperhatikan oleh guru 
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2.1.14 Komponen Model Pembelajaran Make a Match 

Joyce, Weil dan Calhoun (2009:104-106) menyebutkan bahwa sebuah 

model pembelajaran terdiri dari komponen sintaks atau struktur suatu model, 

komponen prinsip reaksi atau peran guru, komponen sistem sosial atau situasi 

kelas pada saat model berlangsung, daya dukung yang terdiri dari bahan dan alat 

yang diperlukan untuk melaksanakan model, serta dampak instruksional yaitu 

hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan dampak 

pengiring sebagai akibat dari terciptanya suasana belajar dalam model tertentu. 

Komponen-komponen tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut: 

2.1.14.1 Sintagmatik 

Sintagmatik yaitu urutan langkah pengajaran yang menunjuk pada fase-

fase atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru apabila menggunakan model 

pembelajaran tertentu. Berikut merupakan tahap-tahap dari model pembelajaran 

Make a Match: 

1. Menyampaikan materi 

Pada tahap ini guru diharapkan untuk menyampaikan materi apa yang menjadi 

Kompetensi Dasar mata pelajaran yang bersangkutan yaitu pembelajaran IPA 

tentang berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya. Dengan demikian 

maka siswa dapat mengukur sampai sejauh mana materi yang harus 

dikuasainya. Jadi setelah guru menyampaikan materi, maka siswa diharapkan 

dapat memahami tentang sumber energi alternatif. 

2. Pembagian kelompok 

Dalam pembagian kelompok siswa dibagi menjadi 2 kelompok sesuai nomer 

absen masing-masing yang dibagi menjadi kelompok soal dan kelompok 

jawaban. Dalam kegiatan ini diharapkan siswa dapat turut aktif dalam 

pembelajaran. 

3. Pembagian kartu soal dan jawaban 

Di dalam langkah ini guru membagikan kartu soal kepada kelompok A dan 

kartu jawaban kepada kelompok B. hal ini bertujuan agar kelompok A dan 

kelompok B dapat bekerja sama. 
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4. Penyampaian dalam mencocokkan kartu yang dipegang 

Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus mencari dan 

mencocokan kartu yang dipegang dengan kelompok lain. Siswa yang 

mendapatkan kartu soal harus mencari jawabannya dan siswa yang 

mendapatkan kartu jawaban harus mencari soal yang sesuai dengan 

jawabannya. Guru juga perlu menyampaikan batasan maksimum waktu yang 

diberikan kepada siswa. Hal ini diharapkan agar siswa tidak bermain-main 

dalam mencocokkan kartu karena terdapat batas waktu yang sudah ditentukan. 

5. Mencari pasangan 

Guru meminta semua anggota kelompok soal untuk mencari pasangannya di 

kelompok jawaban begitu sebaliknya yaitu kelompok jawaban mencari soal 

yang sesuai dengan jawabannya. Hal tersebut diharapkan siswa dapat 

memahami materi dengan belajar mencari soal dan jawaban yang sesuai. 

6. Laporan hasil kerja 

Setelah kelompok soal mendapatkan jawabannya dan kelompok jawaban 

mendapatkan soal yang sesuai, siswa bersama pasangannya diminta untuk 

melaporkan hasil kerja di depan kelas. Dengan melaporkan hasil kerja masing-

masing pasangan di depan kelas diharapkan siswa dapat melatih kepercayaan 

dirinya di depan umum. 

7. Konfirmasi  

Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan soal dan 

jawaban dari pasangan masing-masing. Setelah itu setiap pasangan 

menempelkan kartu pada benang yang sudah disediakan. Hal tersebut 

dilakukan agar semua siswa dapat mengetahui kebenaran soal dan 

jawabannya.  

2.1.14.2 Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi berkaitan dengan pola kegiatan yang menggambarkan 

bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa, termasuk 

bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap siswa. Prinsip ini 

memberi petunjuk bagaimana seharusnya guru menggunakan aturan permainan 

yang berlaku pada setiap model pembelajaran.Misalnya pada saat siswa mencari 
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pasangan soal atau jawaban, guru membimbing siswa agar dalam pencocokkan 

tidak menimbulkan kegaduhan dan berjalan dengan baik. 

2.1.14.3 Sistem Sosial  

Sistem sosial adalah pola hubungan guru dengan siswa pada saat 

terjadinya proses pembelajaran (situasi atau suasana dan norma yang berlaku 

dalam penggunaan metodepembelajaran tertentu). Misalnya pada saat 

pembelajaran berlangsung guru bersama siswa melakukan tanya jawab tentang 

hal-hal yang belum diketahui dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya. 

2.1.14.4 Daya Dukung 

Sistem pendukung yaitu segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan 

untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara optimal. Dalam hal 

ini peneliti akan menggunakan model pembelajaran Make a Match, maka sarana 

yang dibutuhkan adalah materi berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya, 

kartu soal dan jawaban mengenai materi berbagai energi alternatif, paku kecil, 

sterofoam, dan benang. 

2.1.14.5 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai atau yang 

berkaitan langsung dengan materi pembelajaran, sementara dampak pengiring 

adalah hasil belajar sampingan (iringan) yang dicapai sebagai akibat dari 

penggunaan model pembelajaran tertentu. 

Dampak instruksional secara umum dari model ini adalah: 

1. Pemahaman mengenai pengertian energi alternatif. 

2. Kemampuan dalam menyebutkan macam-macam sumber energi alternatif. 

3. Kemampuan memberikan contoh benda-benda yang menggunakan sumber 

energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Kemampuan memberikan contoh pemanfaatan energi alternatif dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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5. Kemampuan menyebutkan kelebihan dan kekurangan energi alternatif.  

Secara khusus dampak instruksional dalam pembelajaran energi alternatif dan 

cara penggunaannya melalui model pembelajaran Make a Match adalah 

pemahaman terhadap informasi berbagai sumber energi alternatif, dan 

kemampuan memberikan contoh benda-benda yang menggunakan sumber 

energi alternatif dalam kehidupan sehari-sehari. 

Dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu 

proses pembelajaran, sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami 

langsung oleh para siswa tanpa pengarahan langsung dari guru. Dari segi dampak 

pengiring, melalui model pembelajaran Picture and Picture diharapkan dapat 

dibentuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kompak, percaya diri, 

bertanggung jawab, yang semuanya merupakan tujuan pembelajaran jangka 

panjang.  

Dampak pengiring yang secara khusus akan didapatkan oleh para siswa 

dalam pembelajaran IPA tentang berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya dalam model pembelajaran Picture and Picture ini adalah 

berpikir kritis, teliti, mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan komunikatif
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Dampak instruksional dan pengiring yang sudah dipaparkan di atas dapat 

dilukiskan dalam bagan 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2 

Dampak Pengiring dan Dampak Instruksional Model Kreatif Make a Match dalam 

Pembelajaran IPA Materi Berbagai Energi Alternatif dan Cara Penggunaannya 

Keterangan : 

Dampak instruksional  

Dampak pengiring  

 

 

 

 

 

Model Make a Match 

1. Pemahaman 

mengenai pengertian 

energi alternatif. 

 

Komunikatif 

Tanggung 

Jawab 

Teliti 

Mandiri 

 

Berpikir 

Kritis 

3. Kemampuan 

memberikan contoh 

benda-benda yang 

menggunakan sumber 

energi alternatif dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

2. Kemampuan dalam 

menyebutkan macam-macam 

sumber energi alternatif. 

 

4. Menggunakan sumber 

energi alternatif dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 
5. Kemampuan menyebutkan 

kelebihan dan 

kekurangan energi 

alternatif. 

Percaya diri 

 

Komunikatif  
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Pembelajaran menggunakan model pembelajaran Make a Match adalah 

model pembelajaran yang menekankan siswa untuk belajar dalam suasana yang 

menyenangkan dan meningkatkan interaksi sosial antar teman dalam 

mengeksplorasi dan memecahkan suatu suatu topik materi yang akan dicari 

jawaban yang tepat. Prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan 

pembelajaran berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya dengan model

pembelajaran Make a Match sebagai berikut. 

Tabel 3 

Tabel Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran IPA Materi Berbagai 

Energi Alternatif dan Cara Penggunaannya dengan Model Pembelajaran 

Make a Match 

 
Kegiatan Guru Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Siswa 

1. Guru menjelaskan materi IPA tentang 

berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya. 

2. Guru bersama siswa melakukan tanya 

jawab mengenai materi yang 

disampaikan. Misalnya guru bertanya 

mengenai macam-macam sumber energi 

alternatif. 

3. Guru meminta siswa untuk mencatat 

materi yang sudah dijelaskan. 

4. Guru membagi siswa menjadi 2 

kelompok. Pembagian kelompok 

dilakukan dengan mengurutkan nomer 

absen masing-masing siswa. 

5. Guru membagikan kartu soal kepada satu 

kelompok dan kartu jawaban kepada satu 

kelompok lainnya. 

6. Guru menyampaikan kepada siswa yang 

mendapatkan kartu soal maupun kartu 

jawaban bahwa mereka harus mencari 

dan mencocokan kartu yang dipegang 

dengan kelompok lain. 

 

7. Guru meminta semua anggota kelompok 

soal untuk mencari pasangannya di 

kelompok jawaban dan begitu 

sebaliknya. 

 

 

8. Setelah selesai mencocokkan kartu 

masing-masing, guru meminta setiap 

pasangan siswa mempresentasikan hasil 

kerja siswa, siswa yang tidak mendapat 

pasangan diminta untuk menanggapi 

hasil presentasi. 

9. Setelah itu guru meminta setiap pasangan 

menempelkan kartu soal dan jawaban 

pada benang yang sudah disediakan. 

10. Guru memberikan konfirmasi tentang 

kebenaran dan kecocokan soal dan 

jawaban dari pasangan yang presentasi. 

1. Menyampaikan materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembagian kelompok 

 

 

 

3. Pembagian kartu soal 

dan jawaban 

 

4. Penyampaian dalam 

mencocokkan kartu yang 

dipegang 

 

 

 

5. Mencari pasangan 

 

 

 

 

 

6. Laporan hasil kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Konfirmasi  

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

2. Siswa memberikan contoh sumber energi 

alternatif dalam kehidupan sehari-hari sesuai 

pemahamannya. 

3. Siswa mencatat materi tentang sumber energi 

alternatif dan cara penggunaannya. 

 

 

 

 

4. Siswa memperhatikan pembagian kelompok 

yang dilakukan guru. 

 

 

5. Siswa memperhatikan guru dalam 

membagikan kartu soal dan jawaban yang 

diberikan. 

6. Siswa yang mendapatkan kartu soal 

memikirkan dan mencari jawaban dari 

soalnya. 

7. Siswa yang mendapatkan kartu jawaban juga 

harus memikiran soal apa yang cocok untuk 

jawaban kartu yang dipegangnya. 

8. Siswa yang mendapatkan kartu soal 

memikirkan dan mencari jawaban dari 

soalnya. 

9. Siswa yang mendapatkan kartu jawaban juga 

harus memikiran soal apa yang cocok untuk 

jawaban kartu yang dipegangnya. 

10. Setiap pasangan yang sudah menemukan soal 

sesuai jawaban atau sebaliknya, 

menyampaikan hasil kerjanya. 

11. Setelah itu setiap pasangan menempelkan 

hasil kerjanya pada benang di depan kelas 

. 

 

 

 

12. Siswa memperhatikan kembali penjelasan 

guru mengenai berbagai sumber energi. 
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Dari penjelasan yang sudah dikemukakan pada tabel , bahwa apabila 

dalam pembelajaran IPA materi berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya menggunakan model Picture and Picture dan Make a Match dan 

dilaksanakan sesuai sintak yang benar maka pembelajaran IPA dapat berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar IPA kelas 4 SD. 

Ada beberapa pandangan tentang definisi belajar. Menurut Burton (dalam 

Susanto, 2013: 3), belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada 

diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu lain dan 

individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

Adapun menurut Hilgard (dalam Susanto, 2013: 3), belajar adalah suatu 

perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan kegiatan yang 

dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh 

melalui latihan (pengalaman). Hilgard menegaskan bahwa belajar merupakan 

proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui latihan, 

pembiasaan, dan pengalaman. 

Winkel (dalam Susanto, 2013: 4) berpendapat bahwa belajar adalah suatu 

aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan 

lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan 

berbekas.  

Sedangkan menurut Kaluger (dalam Hosnan, 2014: 3) memberi pengertian 

bahwa belajar adalah proses membangun pemahaman atau pemaknaan terhadap 

informasi dan atau pengalaman siswa.   

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar 

untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru.  

2.1.14 Pengertian Hasil Belajar 

Berdasarkan uraian-uraian tentang konsep belajar, dapat dipahami tentang 

makna hasil belajar, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 
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kegiatan belajar. Pengertian tentang  hasil belajar sebagaimana diuraikan di atas 

dipertegas lagi oleh Nawawi (dalam Susanto, 2013: 5) yang menyatakan bahwa 

hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil 

tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar 

itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu benuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam 

kegiatan pembelajaran biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang 

berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 

(Susanto, 2013: 5). 

Bloom (dalam Suprijono, 2013: 6-7) mengemukakan bahwa hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif 

adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, 

menjelaskan, meringkas, cntoh), application (menerapkan), analysis 

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain 

afektif adalah reveiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), 

valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). 

Domain psikomotor mencakup keterampilan produktif, teknik fisik, sosial, dan 

intelektual. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah keseluruhan hasil yang 

dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran baik dari kemampuan kognitif, 

afektif, maupun dari psikomotornya.  

2.1.15 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut teori Gestalt (dalam Susanto, 2013: 12) bahwa hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu sendiri dan lingkungannya. Pertama, siswa; 

dalam arti kemampuan berpikir atau tingkah laku intelektual, motivasi, minat, dan 

kesiapan siswa, baik jasmani maupun rohani. Kedua, lingkungan; yaitu sarana dan 
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prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode serta 

dukungan lingkungan, dan keluarga.  

Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Wasliman (dalam Susanto, 

2013: 12), hasil belajar yang dicapai oleh siswa merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. 

1. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri siswa yang 

mempengaruhi kemampuan belajarnya yaitu kecerdasan, minat, motivasi 

belajar, dan ketekunan. 

2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Ruseffendi (dalam Susanto, 2013: 14) mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar ke dalam sepuluh macam, yaitu kecerdasan, kesiapan 

anak, bakat anak, kemauan belajar, minat anak, model penyajian materi, pribadi 

dan sikap guru, suasana belajar, kompetensi guru, dan kondisi masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Sudjana (dalam Susanto, 2013: 

15) bahwa hasil belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh dua faktor 

utama, yaitu faktor dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa 

atau faktor lingkungan. 

Jadi pada umumnya faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari luar diri siswa 

misalnya faktor lingkungan.  

2.1.16 Kriteria Keefektifan Model 

Sebuah kegiatan pembelajaran dikatakan efektif apabila dapat memenuhi 

beragam kriteria yang telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran yang efektif 

merupakan hasil dari manajemen kelas yang efektif pula. Hal ini diwujudkan oleh 

guru melalui beragam strategi yang dapat meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik 

dalam diri siswa misalnya disiplin, antusias, aktif, dan  kreatif. Aktivitas-aktivitas 

pembelajaran di kelas mulai dari kegiatan awal sampai dengan akhir diharapkan 

mampu membantu siswa memahami materi pembelajaran yang disampaikan, 

misalnya menggunakan kegiatan apersepsi yang mendukung, menggunakan media 

yang cocok bagi materi pembelajaran tersebut, memberikan tugas-tugas mandiri.  
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Manajemen kelas, aktivitas pembelajaran siswa dan cara pengelompokan 

siswa merupakan beberapa aspek yang terdapat di dalam komponen-komponen 

model pembelajaran. Joyce, Weil dan Calhoun (2009: 104-106) menyebutkan 

bahwa sebuah model terdiri dari komponen sintaks atau struktur suatu model, 

komponen prinsip reaksi atau tugas guru, komponen sistem sosial atau situasi 

kelas pada saat model berlangsung, daya dukung yang terdiri dari bahan dan alat 

yang diperlukan untuk melaksanakan model, serta dampak instruksional yaitu 

hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan dampak 

pengiring sebagai akibat dari terciptanya suasana belajar dalam model tertentu. 

Apabila kriteria-kriteria di dalam komponen-komponen model tersebut dapat 

terpenuhi dengan baik maka sebuah model dapat dikatakan sebagai model 

pembelajaran yang efektif. Dengan kata lain, model pembelajaran Picture and 

Picture dalam penelitian ini akan berjalan dengan efektif apabila setiap kriteria 

dalam komponen model Picture and Picture dapat terpenuhi dengan baik selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

Agar pembelajaran IPA materi berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya dapat mencapai hasil belajar yang maksimal, maka proses 

pembelajaran baik melalui model dan metode pembelajaran harus dilaksanakan 

dengan efektif. Terpenuhinya tiap komponen model pembelajaran yang sudah 

dipaparkan di atas merupakan sebuah tanda proses pembelajaran berlangsung 

dengan optimal. Muara dari proses pembelajaran yang optimal tersebut adalah 

hasil pembelajaran yang ditandai oleh ketuntasan hasil belajar siswa yang 

mencapai minimal dari KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Kriteria ini telah 

ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Ketuntasan hasil belajar 

berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya siswa yang didapatkan melalui 

tes evaluasi yang dilakukan pada kedua kelas eksperimen merupakan indikator 

keefektifan pembelajaran berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya pada 

penelitian ini.  
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2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Ni Md. Kurniati, 2012 dalam penelitiannya “Pengaruh Metode Picture and 

Picture Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Semester Genap di 

Gugus I Kecamatan Buleleng”. Kelompok eksperimen menunjukkan skor 

cenderung tinggi, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa 

Mo>Md>M atau 14,5>14,8>14,39. Berdasarkan skala penilaian atau 

klasifikasi pada skala lima berada pada kategori tinggi yaitu berada pada 

rentang skor 11,65<M≤14,95. Kelompok kontrol menunjukkan skor 

cenderung sedang, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa 

Mo<Md<M atau 7,49<7,64<8,6. Berdasarkan skala penilaian atau klasifikasi 

pada skala lima berada pada kategori sedang yaitu berada pada rentang skor 

8,35<M≤11,65. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t diperoleh thitung sebesar 5,194, 

sedangkan ttabel sebesar 2,021. Hal ini berarti thitung lebih besar dari ttabel. (thitung> 

ttabel), sehingga pada pengujian hipotesis yaitu Ho ditolak dan H1diterima. 

Sehingga penerapan metode Picture and Picture memberikan pengaruh yang 

lebih besar daripada pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas IV SD di Gugus I Kecamatan Buleleng. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Widya, 2013 dengan judul 

penelitian “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Picture 

and Picture Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Pelajaran IPA Kelas 5 

Semester II SD N Regunung 01 Tahun Pelajaran 2012/2013.” Tujuan dari 

penelitian ini adalah utuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas 5A sebagai kelas eksperimen dan 5B sebagai kelas kontol di SD 

Negeri Regunung 01 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Semester II 

Tahun 2012/2013. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis 

pada nilai posttest kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh nilai sig. (2-

tailed) 0,001<0,005, berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Penelitian ini 
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menyimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and Picture lebih 

efektif dan berpengaruh terhadap hasil belajar IPA daripada pembelajaran 

dengan model konvensional. 

3. Ridwan Mahmud, 2011 dalam penelitiannya “Peningkatan Hasil Belajar 

IPS melalui Metode Picture and Picture pada Siswa Kelas VA SD Negeri 

Tambakaji 05 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan rata-rata keterampilan guru pada siklus I 66,7% kualifikasi baik, 

pada siklus II menjadi 74,1% dengan kualifikasi baik, dan pada siklus III 

menjadi 85,2% dengan kualifikasi sangat baik. Hasil rata-rata aktivitas siswa 

pada siklus I 68% dengan kualifikasi baik, pada siklus II menjadi 73% dengan 

kualifikasi baik, dan pada siklus III menjadi 81% dengan kualifikasi baik. 

Rata-rata hasil belajar pada siklus I adalah 68,44 dan ketuntasan belajar 

klasikal 65,6% dengan kualifikasi tinggi, pada siklus II rata-rata hasil belajar 

menjadi 74,06 dan ketuntasan belajar klasikal 71,9% dengan kualifikasi tinggi, 

dan pada siklus III rata-rata hasil belajar menjadi 78,75 dan ketuntasan belajar 

klasikal 81,26% dengan klasifikasi sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui metode picture and picture 

dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar IPS pada siswa kelas VA 

SD Negeri Tambakaji 05 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 

4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Widihastuti (2014) dengan judul 

“Studi Komparasi Penggunaan Strategi Pembelajaran Examples Non 

Examples dan Picture and Picture terhadap Hasil Belajar IPA di Kelas IV SD 

Muhammadiyah 16 Karangasem Tahun Ajaran 2013/2014”. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan tidak terdapat perbedaan antara penggunaan strategi 

Examples non Examples dengan strategi Picture and Picture terhadap hasil 

belajar IPA kelas IV SD Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta. Hasil uji t 

hitung dan tabel yaitu 0,954> 2,000. Rata-rata nilai hasil belajar strategi 

Examples non Examples adalah 78,75 dan rata-rata nilai hasil belajar IPA 

strategi Picture and Picture adalah 81,56 Jadi, strategi Examples non 

Examples dengan strategi Picture and Picture tidak ada yang lebih baik, 
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dikarenakan H0 diterima. Sehingga mematahkan kedua hipotesa kerja yang 

ditunjukkan dengan H1. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arbangatun Fitria Ningrum berjudul 

“Pengaruh Model Cooperative Learning Teknik Make a Match terhadap Hasil 

Belajar IPS Kelas IV SD Negeri Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten 

Purbalingga Jawa Tengah Tahun Ajaran 2011/2012”. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas IV SD Negeri Limbasari sebanyak 40 siswa, yang terdiri 

dari dua kelas paralel, kelas IV A sebagai kelas kontrol dan kelas IV B sebagai 

kelas eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas eksperimen 

mempunyai nilai rata-rata sebesar 78,4992 dan kelas kontrol menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar 69,4993. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan pada hasil posttest mata pelajaran IPS siswa kelas eksperimen 

dengan siswa kelas kontrol. Untuk mengetahui perbedaan yang nyata maka 

dilakukan analisis statistik dengan uji-t yang didapatkan harga t sebesar 2,209. 

Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh model 

Cooperative Learning teknik make a match terhadap hasil belajar IPS siswa 

kelas IV. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Wendi Nugraha (2012) dengan judul 

penelitian “Keefektifan Penerapan Model Make a Match pada Pembelajaran 

Matematika Kelas V Materi Geometri diSekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga 

Kidul Kabupaten Purbalingga”. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Kidul sebanyak 54 siswa, yang terdiri 

dari dua kelas paralel, kelas V A sebagai kelas eksperimen dan kelas V B 

sebagai kelas kontrol. Hasil belajar siswa yang pembelajarannya menerapkan 

model make a match lebih baik daripada hasil belajar siswa yang proses 

belajarnya menerapkan model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

belajar siswa di kelas eksperimen sebesar 79,07, sedangkan di kelas kontrol 

sebesar 68,89. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh model 

Cooperative Learning teknik make a match terhadap hasil belajar Matematika 

siswa kelas V. 
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2.3 Kerangka Pikir

Pembelajaran IPA menuntut siswa untuk dapat belajar dalam pengamatan 

lingkungan sekitar sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. 

Selain itu siswa juga membutuhkan suatu teknik belajar yang dapat membantu 

siswa memahami konsep-konsep penting dalam pembelajaran IPA. Melalui model 

pembelajaran Picture and Picture dan Make a Match diharapkan siswa lebih 

mudah memperoleh informasi dan memahami materi karena siswa aktif dalam 

pembelajaran melalui kerja sama dalam kelompok. Selain itu siswa juga dapat 

berbagi informasi dengan teman satu kelompok maupun kelompok lain melalui 

laporan diskusi masing-masing kelompok. 

Model pembelajaran Picture and Picture memiliki beberapa sintak yang 

sudah dijabarkan yaitu mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru agar siswa dapat mengukur sejauh mana kemampuannya dalam 

memahami materi. Setelah tujuan pembelajaran disampaikan, guru menjelaskan 

materi pengantar agar siswa dapat mengiuti pembelajaran dengan model Picture 

and Picture dengan baik. Guru menunjukan gambar yang akan digunakan dalam 

pembelajaran, agar siswa dapat mengemukakan pendapatnya mengenai gambar 

tersebut. Siswa mengurutkan gambar prosespemanfaatan energi alternatif bersama 

kelompoknya. Setelah selesai mengurutkan gambar, siswa memberikan alasan 

dalam pengurutan gambar tersebut. Dari tahap tersebut siswa dituntut untuk aktif 

dalam pembelajaran. Setelah alasan disampaikan siswa maka guru dan siswa 

dapat memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan. Jadi 

kesimpulan dari penjelasan tersebut dari guru menjelaskan materi, menunjukkan 

gambar, meminta siswa untuk aktif dalam mengurutkan gambar pada bagan, dan 

memberikan kesimpulan bersama.  

Model pembelajaran Make a Match juga mempunyai beberapa sintak yaitu 

mulai dari penyampaian materi pembelajaran yang disampaikan guru agar siswa 

dapat memahami maksud dari materi yaitu sumber energi alternatif dan cara 

penggunaannya. Setelah itu siswa dibagi menjadi 2 kelompok yaitu satu 

kelompok mendapatkan kartu soal dan satu kelompok lainnya mendapatkan kartu 

jawaban. Guru menyampaikan cara mencocokkan kartu soal dan jawaban tersebut 
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dengan mencari pasangan, diharapkan siswa dapat memahami materi dengan 

mengetahui soal atau jawaban sesuai kartu yang dipegang. Setelah setiap siswa 

menemukan pasangan masing-masing, misalnya siswa yang mendapat kartu soal 

menemukan siswa yang mendapat kartu jawaban setiap pasangan menyampaikan 

hasil kerjanya di depan kelas. Setelah penyampaian hasil kerja sudah selesai, guru 

melakukan konfirmasi mengenai kebenaran soal dan jawaban. Hal tersebut 

dilakukan agar semua siswa mengetahui kebenaran soal dan jawabannya. Setelah 

itu setiap pasangan menempelkan kartu pada benang yang sudah disediakan agar 

siswa juga melatih kepercayaan dirinya. Berdasarkan penjelasan tersebut siswa 

sama-sama berperan aktif dalam pembelajaran, maka dengan menggunakan model 

pembelajaran Picture and Picture dan Make a Match diharapkan dapat 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 
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Berikut gambar bagan kerangka berpikir penggunaan model 

pembelajaran Picture and Picture dan Make a Match. 

 

 

 

 

 

Sintak atau langkah-langkah 

  

Model Picture and Picture 

Penyampaian tujuan 

pembelajaran 

Pemberian materi 

pengantar 

Kesimpulan 

Pengurutan gambar 

Penunjukkan siswa 

Penanaman konsep 

materi 

Penyajian gambar 

Rasa ingin tahu  

Minat siswa 

muncul   

Demokratis   

Komunikatif 

Teliti  

Tanggung jawab 

Disiplin  

Mampu mengukur 

kemampuan diri  

Mampu memberikan 

contoh energi 

alternatif lain  

Mampu bertanggung 

jawab dalam 

mengurutkan 

gambar  

Mampu 

mengkomunikasikan 

hasil kerja   

Hasil belajar 

Gambar 3 bagan kerangka berpikir model Picture and Picture 

Keterangan 

Dampak instruksional   

Dampak pengiring  
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Sintak atau langkah-langkah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Make a Match 

Penyampaian materi 

Pembagian kelompok 

Konfirmasi 

Pencarian pasangan 

Pembagian kartu soal 

dan jawaban 

Penyampaian dalam 

mencocokkan kartu 

Laporan hasil kerja 

Rasa ingin 

tahu 

Disiplin  

Tanggung 

jawab 

Minat siswa 

muncul 

Komunikatif  

Percaya diri 

Mampu 

memahami materi 

Mampu bertanggung 

jawab sesuai tugasnya 

Mampu mencari 

pasangan sesuai kartu 

yang dipegang 

Mampu menanggapi 

saat guru mengoreksi 

hasil kerja 

Mampu melaporkan 

hasil kerjanya dengan 

percaya diri 

Hasil belajar 

Gambar 4 bagan kerangka berpikir model Make a Match 

Keterangan 

Dampak instruksional   

Dampak pengiring  
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Gambar 5 bagan kerangka pikir model Picture and Picture dan  

Make a Match 

MODEL PICTURE 

AND PICTURE 

Sintak 

1. Penyampaian tujuan 

pembelajaran. 

2. Pemberian materi 

pengantar. 

3. Penyajian gambar. 

4. Penunjukkan siswa. 

5. Pengurutan gambar. 

6. Penanaman konsep 

materi. 

7. Kesimpulan. 

 

Sintak 

1. Rasa ingin tahu yang 

tinggi. 

2. Minat siswa muncul. 

3. Bersikap demokratis. 

4. Bertanggung jawab 

sesuai tugasnya. 

5. Teliti. 

6. Siswa menyampaikan 

hasil kerja dengan 

percaya diri. 

MODEL MAKE A 

MATCH 

Sintak 

1. Penyampaian materi. 

2. Pembagian kelompok. 

3. Pembagian kartu soal 

dan jawaban. 

4. Penyampaian dalam 

mencocokkan kartu. 

5. Pencarian pasangan. 

6. Laporan hasil kerja. 

7. Konfirmasi. 

Sintak 

1. Rasa ingin tahu yang 

tinggi. 

2. Aktif tetapi tetap 

disiplin. 

3. Bertanggung jawab 

sesuai tugasnya. 

4. Minat siswa muncul. 

5. Melaporkan hasil kerja 

dengan percaya diri. 

Hasil Belajar 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

H0: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan dalam penerapan 

model pembelajaran Picture and Picture dan model pembelajaran Make a 

Match pada siswa SD kelas 4 gugus Mawar, Kecamatan Suruh, Kabupaten 

Semarang. 

Hₐ: Terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan dalam penerapan model 

pembelajaran Picture and Picture dan model pembelajaran Make a Match 

pada siswa SD kelas 4 gugus Mawar, Kecamatan Suruh, Kabupaten 

Semarang. 

 

 

 


