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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

 Kata atau istilah belajar bukanlah sesuatu yang baru, sudah sangat 

dikenal secara luas, namun dalam pembahasan belajar ini masing-masing ahli 

memiliki pemahaman dan definisi yang berbeda-beda, walaupun secara praktis 

masing-masing kita sudah sangat memahami apa yang dimaksud belajar 

tersebut.  

 Menurut R. Gagne dalam Ahmad Susanto (2013: 1-3), belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah 

perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua 

konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi 

terpadu dalam satu kegiatan dimana terjadi interaksi antara guru dengan siswa, 

serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

 Bagi Gagne, belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh 

motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Selain 

itu, Gagne juga menekankan bahwa belajar sebagai suatu upaya memperoleh 

pengetahuan atau keterampilan melalui instruksi. Instruksi yang dimaksud 

adalah perintah atau arahan dan bimbingan dari seorang pendidik atau guru. 

Selanjutnya, Gagne dalam teorinya yang disebut The domains of learning, 

menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia dapat dibagi 

menjadi lima kategori, yaitu: 

1. Keterampilan motoris (motor skill): adalah keterampilan yang diperlihatkan 

dari berbagai gerakan benda, misalnya menulis, menendang bola, bertepuk 

tangan, berlari, dan loncat. 

2. Informasi verbal:  informasi ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan otak 

atau intelegensi seseorang, misalnya seseorang dapat memahami sesuatu 

dengan berbicara, menulis, menggambar, dan sebagainya yang berupa 

simbol yang tampak (verbal). 
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3. Kemampuan intelektual: selain menggunakan simbol verbal, manusia juga 

mampu melakukan interaksi dengan dunia luar melalui kemampuan 

intelektualnya, misalnya mampu membedakan warna, bentuk, dan ukuran.  

4. Strategi kognitif: Gagne menyebutnya sebagai organisasi keterampilan 

yang internal (internal organized skill), yang sangat diperlukan untuk 

belajar mengingat dan berpikir, kemampuan kognitif ini lebih ditujukan ke 

dunia luar, dan tidak dapat dipelajari dengan sekali saja memerlukan 

perbaikan dan latihan terus-menerus yang serius. 

5. Sikap (attitude): sikap merupakan faktor penting dalam belajar; karena 

tanpa kemampuan ini belajar tak akan berhasil dengan baik. Sikap 

seseorang dalam belajar akan sangat memengaruhi hasil yang diperoleh 

dari belajar tersebut. Sikap akan sangat tergantung pada pendirian, 

kepribadian, dan keyakinannya, tidak dapat dipelajari atau dipaksakan, 

tetapi perlu kesadaran diri yang penuh. 

 Sementara menurut E. R. Hilgard dalam Ahmad 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 menegasakan bahwa 

belajar merupakan proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang 

melalui latihan, pembiasaan, pengalaman, dan sebagainya. 

 Belajar bukan menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar adalah suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan 

sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, 

keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya 

penerimannya dan lain-lain aspek yang ada pada individu. Selain itu belajar 

merupakan cara atau praktik untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari berkenaan dengan proses pemahaman materi ajar yang melibatkan 

keseluruhan indra sebagai alat penangkap dan penerima sekaligus pemproses 

hingga menimbulkan kesan mendalam yang berakibat pada perubahan tingkat 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan yang terjadi sebagai pengaruh 
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langsung pada interaksi belajar antara siswa, guru, dan bahan ajar. Siswa 

sebagai peserta belajar, sedangkan guru dan bahan ajar merupakan komponen 

sumber belajar dan didalam proses belajar terdapat berbagai kondisi yang dapat 

menentukan keberhasilan belajar. 

 Dari beberapa pengertian belajar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan 

baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang 

relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. 

2.1.2 Hasil Belajar 

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

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan. 

Setiap guru pasti memiliki keinginan agar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa yang dibimbingnya. Karena itu guru harus memiliki hubungan dengan 

siswa yang dapat terjadi melalui proses belajar mengajar. Setiap proses belajar 

mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai 

siswa. Gagne dalam Suprijono (2012:5-6) hasil belajar berupa: 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

b. Ketrampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dalam 

lambang. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

d. Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 

 Menurut Bloom dalam Sudjana (2010: 22), hasil belajar mencakup 3 

ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan 
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atau ingatan, pemahaman, aplikasi, sintesis,dan evaluasi. Ranah afektif 

berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yaitu penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak yang terdiri dari enam aspek, yaitu gerakan reflek, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Dari ketiga 

ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai karena berkaitan 

dengan kemampuan para siswa dalam menguasai materi pelajaran.  

 Menurut Ahmad Susanto (2013: 5) hasil belajar yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.  

 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 bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan 

tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional.  

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku, keterampilan dan kemampuan yang terjadi 

pada diri seorang siswa setelah dia mendapatkan pengalaman belajar. 

Perubahan tersebut mencakup semua perubahan yang bersifat progresif yang 

diharapkan kearah yang lebih baik. Bagi seorang siswa hasil belajar ini dapat 

dilihat melalui perubahan yang terjadi pada seorang siswa mulai dari belum 

pandai setelah belajar maka menjadi pandai. Perubahan ini tentunya setelah 

siswa berinteraksi dengan lingkungannya yang diukur melalui tes, tugas, 

pengamatan, atau evaluasi.  
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2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

 Menurut teori Gestalt dalam Ahmad Susanto (2013: 12-13), belajar 

merupakan suatu proses perkembangan. Artinya bahwa secara kodrati jiwa 

raga anak mengalami perkembangan. Perkembangan sendiri memerlukan 

sesuatu baik yang berasal dari diri siswa sendiri maupun pengaruh dari 

lingkungannya. Berdasarkan teori ini 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 prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, sumber-sumber belajar, 

metode serta dukungan lingkungan, keluarga, dan lingkungan.  

 Pendapat yang senada dikemukakan oleh Wasliman dalam Ahmad 

Susanto (2013: 12-13), hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan 

hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal 

maupun eksternal. Secara perinci, uraian mengenai faktor internal dan 

eksternal, sebagai berikut: 

1. Faktor internal; faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari 

dalam diri peserta didik, yang memengaruhi kemampuan belajaranya. 

Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat, dan perhatian, motivasi 

belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan 

kesehatan.  

2. Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang 

hancur keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orang tua 

yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang 

kurang baik dari orangtua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam 

hasil belajar peserta didik. 

Selanjutnya, dikemukakan oleh Wasliman dalam Ahmad Susanto (2013: 

12-13), bahwa sekolah merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 
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hasil belajar siswa. Semakin tinggi kemampuan belajar siswa dan kualitas 

pengajaran di sekolah, maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa. 

 Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam 

keluarga pertama kali anak mendapatkan pendidikan dan bimbingan, 

sedangkan tugas utama dalam keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai 

peletak dasar dalam pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. 

Lingkungan masyarakat dapat menimbulkan kesukaran belajar anak, terutama 

anak-anak yang sebayanya. Apabila anak-anak akan terangsang untuk 

mengikuti jejak mereka. Sebaiknya bila anak-anak disekitarnya merupakan 

kumpulan anak-anak nakal maka dapat terpengaruh pula. 

2.1.4 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

 Menurut Ahmad Susanto (2013:165-167) IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada 

jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang 

selama ini dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari jenjang 

sekolah dasar sampai sekolah menengah. Anggapan sebagian besar peserta 

didik yang menyatakan bahwa pelajaran IPA ini sulit adalah benar terbukti dari 

hasil perolehan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang dilaporkan oleh Depdiknas 

masih sangat jauh dari standar yang diharapkan. Ironisnya, justru semakin 

tinggi jenjang pendidikan, maka perolehan rata-rata nilai UAS pendidikan IPA 

ini menjadi semakin rendah. Salah satu masalah yang dihadapi dunia 

pendidikan saat ini adalah masalah lemahnya pelaksanaan proses pembelajaran 

yang diterapkan para guru di sekolah. Proses pembelajaran yang terjadi selama 

ini kurang mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. 

Pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas hanya diarahkan 

pada kemampuan siswa untuk menghafal informasi, otak siswa dipaksa hanya 

untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk 

memahami informasi yang diperoleh untuk menghubungkannya dengan situasi 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 Kondisi ini juga menimpa pada pembelajaran IPA, yang memperlihatkan 

bahwa selama ini proses pembelajaran sains di sekolah dasar masih banyak 
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yang dilaksanakan secara konvensional. Para guru belum sepenuhnya 

melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kreatif dalam melibatkan siswa 

serta belum menggunakan berbagai pendekatan/strategi pembelajaran yang 

bervariasi berdasarkan karakter materi pelajaran. Dalam proses belajar 

mengajar, kebanyakan guru hanya terpaku pada buku teks sebagai satu-satunya 

sumber belajar mengajar. Hal lain yang menjadi kelemahan dalam 

pembelajaran IPA adalah masalah teknik penilaian pembelajaran yang tidak 

akurat dan menyeluruh. Proses penilaian yang dilakukan selama ini semata-

mata hanya menekankan pada penguasaan konsep yang dijaring dengan tes 

tulis objektif dan subjektif sebagai alat ukurnya. Dengan cara penilaian seperti 

ini, berarti pengujian yang dilakukan oleh guru baru mengukur penguasaan 

materi saja dan itu pun hanya meliputi ranah kognitif tingkat rendah. Keadaan 

semacam ini merupakan salah satu indikasi adanya kelemahan pembelajaran di 

sekolah. 

 Penyebab utama kelemahan pembelajaran tersebut adalah karena 

kebanyakan guru tidak melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

memfokuskan pada pengembangan keterampilan proses sains anak. Pada 

akhirnya, keadaan semacam ini yang menyebabkan kegiatan pembelajaran 

dilakukan hanya terpusat pada penyampaian materi dalam buku teks saja. 

Keadaan seperti ini juga mendorong siswa untuk berusaha menghafal pada 

setiap kali akan diadakan tes atau ulangan harian atau tes hasil belajar, baik 

Ulangan Tengah Semester (UTS), maupun Ulangan Akhir Semester (UAS). 

Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan 

dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapat suatu kesimpulan. Dalam hal 

ini para guru, khususnya yang mengajar sains di sekolah dasar, diharapkan 

mengetahui dan mengerti hakikat pembelajaran IPA, sehingga dalam 

pembelajaran IPA guru tidak kesulitan dalam mendesain dan melaksanakan 

pembelajaran. Siswa yang melakukan pembelajaran juga tidak mendapat  

kesulitan dalam memahami konsep sains. 
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 Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam 

yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam, dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: ilmu pengetahuan alam sebagai 

produk, proses, dan sikap. 

 Pertama, ilmu pengetahuan alam sebagai produk, yaitu kumpulan hasil 

penelitian yang telah ilmuwan lakukan dan sudah membentuk konsep yang 

telah dikaji sebagai kegiatan empiris dan kegiatan analitis. Bentuk IPA sebagai 

produk, antara lain: fakta-fakta, prinsip, hukum, dan teori-teori IPA. 

 Kedua, ilmu pengetahuan alam sebagai proses, yaitu untuk menggali dan 

memahami pengetahuan tentang alam. Karena IPA merupakan kumpulan fakta 

dan konsep, maka IPA membutuhkan proses dalam menemukan fakta dan teori 

yang akan digeneralisasi oleh ilmuwan. Adapun proses dalam memahami IPA 

disebut dengan keterampilan proses sains (science process skill) adalah 

keterampilan yang dilakukan oleh para ilmuwan, seperti mengamati, 

mengukur, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan. 

 Ketiga, ilmu pengetahuan alam sebagai sikap. Sikap ilmiah harus 

dikembangkan dalam pembelajaran sains. Hal ini sesuai dengan sikap yang 

harus dimiliki oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penelitian dan 

mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Menurut Sulistyorini dalam Ahmad 

Susanto (2013: 169), ada sembilan aspek yang dikembangkan dari sikap ilmiah 

dalam pembelajaran sains, yaitu: sikap ingin tahu, ingin mendapat sesuatu yang 

baru, sikap kerja sama, tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, 

bertanggung jawab, berpikir bebas, dan kedisiplinan diri.  

 IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar untuk memahaminya. 

Karakteristik tersebut menurut Jacobson & Bergman dalam Ahmad Susanto 

(2013: 170), meliputi: 

1. IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori. 

2. Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati fenomena 

alam, termasuk juga penerapannya. 

3. Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam menyingkap 

rahasia alam. 
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4. IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian atau 

beberapa saja. 

5. Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang bersifat 

objektif. 

 Dari uraian hakikat IPA di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran 

sains merupakan pembelajaran berdasarkan pada prinsip-prinsip, proses yang 

mana dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA. 

Oleh karena itu, pembelajaran IPA di sekolah dasar dilakukan dengan 

penyelidikan sederhana dan bukan hafalan terhadap kumpulan konsep IPA. 

Dengan kegiatan-kegiatan tersebut pembelajaran IPA akan mendapat 

pengalaman langsung melalui pengamatan, diskusi, dan penyelidikan 

sederhana. Pembelajaran yang demikian dapat menumbuhkan sikap ilmiah 

siswa yang diindikasikan dengan merumuskan masalah, menarik kesimpulan, 

sehingga mampu berpikir kritis melalui pembelajaran IPA.   

 Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa proses belajar mengajar IPA 

lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, hingga siswa dapat 

menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap 

ilmiah siswa itu sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap 

kualitas proses pendidikan maupun produk pendidikan. Pembelajaran IPA 

dilakukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap 

ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. 

Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

2.1.5 Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

 Pembelajaran sains di sekolah dasar dikenal dengan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep 

yang masih terpadu, karena belum dipisahkan secara tersendiri, seperti mata 

pelajaran kimia, biologi, dan fisika. 



14 
 

 Adapun tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam Badan Nasional 

Standar Pendidikan (BSNP) Ahmad Susanto (2013:171-172), 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 hubungan yang saling mempengaruhi 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 keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

2.1.6 Model Pembelajaran Make A Match 

 Bentuk diskusi dengan mencari pasangan adalah bentuk pembelajaran 

yang dilaksanakan di dalam kelas sambil bermain dengan teman, pada suasana 

yang menyenangkan tetapi mengena dan sampai pada sasaran, karena siswa 

berkompetisi untuk lebih cepat menemukan pasangannya dari kartu atau 

jawaban yang dibawa masing-masing siswa. Peserta didik yang mendapat kartu 

soal mencari peserta didik yang mendapat kartu jawaban yang cocok, demikian 

pula sebaliknya. 

 Metode Make A Match (membuat pasangan) merupakan salah satu jenis 

dari metode dalam pembelajaran kooperatif. Metode ini dikembangkan oleh 

Lorna Curran dalam Rusman (2013:223). Salah satu keunggulan teknik ini 

adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau 

topik, dalam suasana yang menyenangkan. Penerapan metode ini dimulai 
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dengan teknik, yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan 

kartunya diberi poin. 

 Menurut Suprijono (2012:94), hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam 

pembelajaran jika dikembangkan dengan Make A Match adalah kartu-kartu. 

Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-

kartu yang lainnya berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

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. Metode pembelajaran Make A 

Match adalah teknik pembelajaran berpijak pada teori konstruktivisme, pada 

pembelajaran ini terjadi kesepakatan antara siswa tentang aturan-aturan dalam 

berkolaborasi. Masalah yang dipecahkan bersama akan disimpulkan bersama, 

peran guru hanya sebagai fasilitator yang mengarhkan siswa untuk mencapai 

tujuan belajar.   

 Dari berbagai pendapat di atas metode pembelajaran Make A Match 

merupakan metode yang melibatkan siswa ke dalam kelompok pembelajaran 

secara berkolaborasi, dengan mencocokkan kartu soal dan kartu jawaban untuk 

mencapai tujuan bersama. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berinteraksi kepada siswa lain yang berbeda latar belakang. Hal ini akan 

membantu siswa mengembangkan keterampilan mereka di lingkungan 

masyarakat sekitar, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar 

sekolah. 

2.1.6.1 Langkah-Langkah Penerapan Model Make A Match 

Langkah-langkah penerapan model pembelajaran Make A Match meurut Lorna 

Curran dalam Rusman (2013: 223-224) adalah sebagai berikut: 

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

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

berupa kartu jawaban). 

2. Setiap siswa mendapat satu kartu dan memikirkan jawaban atau soal dari 

kartu yang dipegang. 
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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 

2.1.6.2 Penerapan Pembelajaran Make A Match Dalam Proses Belajar 

Mengajar di SD 

 Sedangkan prosedur penerapan Make A Match dalam proses belajar 

mengajar, peneliti tetap mengacu pada langkah-langkah pembelajaran Make A 

Match yang dikemukakan oleh Anita Lie (2007: 55) dan Agus Suprijono 

(2009: 94). Akan tetapi, ada sedikit penambahan/pengurangan oleh peneliti 

dengan maksud menyesuaikan materi yang akan diajarkan kepada siswa serta 

menyesuaikan kondisi siswa yang dimana baru pertama kalinya mendapatkan 

pembelajaran Make A Match serta untuk mempermudah guru dalam 

menerapkan pembelajaran tersebut.  

 Pada penerapan metode Make A Match, diperoleh beberapa temuan bahwa 

metode Make A Match dapat memupuk kerjasama siswa dalam menjawab 

pertanyaan dengan mencocokkan kartu yang dibagikan oleh guru kepada siswa, 

proses pembelajarannyapun lebih menarik dan nampak sebagian besar siswa 

mencari pasangan kartunya masing-masing. Adapun penerapan metode Make A 

Match yang akan digunakan oleh peneliti dalam proses belajar mengajar adalah 

sebagai berikut:  

1.) Tahap Persiapan (kegiatan pendahuluan) 

Tahap pendahuluan ini digunakan untuk menyiapkan siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

 Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

 Memberikan apersepsi untuk memunculkan rasa keingintahuan siswa 

tentang materi yang akan dipelajari yaitu, dengan mengajukan 
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pertanyaan-pertanyaan  yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari. 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

 Menjelaskan tentang uraian kegiatan pembelajaran Make A Match yang 

akan digunakan dalam pembelajaran. 

 Menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep atau topik, satu bagian 

kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. 

 Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/jawaban. 

2.) Tahap penyampaian dan pelatihan (kegiatan inti) 

a. Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi: 

 Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

 Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 

 Setiap siswa berpikir, menganalisis, menyelesaikan tugasnya dalam 

mencocokkan kartu dan bertindak tanpa rasa takut. 

b. Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi: 

 Setiap siswa diberi kesempatan berdiskusi dengan pasangannya untuk 

mengoreksi kembali hasil kerjanya. 

 Setiap siswa diberi kesempatan untuk bisa berpindah pasangan dengan 

siswa lain yang memegang kartu yang cocok. 

 Setiap siswa berpasangan membacakan kartu yang telah dicocokannya 

baik kartu soal maupun kartu jawaban didepan kelas. 

 Siswa berpasangan menempelkan kartunya yang telah cocok pada 

papan tulis atau tempat yang telah disediakan oleh guru. 

c. Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan 

tentang hasil kerja siswa. 
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 Setiap siswa berpasangan akan mendapatkan point jika jawabannya itu 

benar. 

 Jika setiap siswa berpasangan tidak mencocokkan kartunya dengan 

benar maka, akan mendapatkan hukuman yang telah disepakati 

bersama. 

 Bersama-sama dengan siswa mencocokkan hasil kerja yang telah 

dilakukan oleh siswa. 

 Menjawab pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa baku dan benar. 

 Memberi acuan agar siswa dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi. 

 Memberi informasi kepada siswa untuk bereksplorasi lebih jauh. 

 Memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

3.) Tahap penamilan hasil dan kesimpulan (kegiatan penutup) 

 Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

 Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 

 Berdasarkan langkah-langkah diatas telah ditetapkan penerapan Make A 

Match yang nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam proses 

belajar mengajar. Pada kegiatan belajar mengajar penggunaan model Make A 

Match, siswanampak lebh aktif mencari pasangan kartu antara jawaban dan 

soal. Dengan model pencarian kartu pasangan tesebut siswa dapat 

mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di dalam kartu yang 

ditemukannya dan menceritakannya dengan sederhana dan jelas secara 

bersama-sama. Kegiatan yang dilakukan guru ini merupakan upaya guru untuk 

menarik perhatian siswa sehingga pada akhirnya dapat menciptakan suasana 

yang menyenangkan dan antusiasme siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  
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2.1.6.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Make A Match 

 Model Make A Match atau mencari pasangan dapat digunakan untuk 

membangkitkan aktivitas peserta didik dan cocok digunakan dalam bentuk 

permainan karena didalam pembelajaran peserta didik ikut aktif dalam proses 

pembelajaran mengenai materi yang diajarkan. Selain itu, siswa menjadi lebih 

senang dan tertarik untuk belajar.  

Kelebihan model pembelajaran Make A Match antara lain: 

1. Siswa terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan kepadanya 

melalui kartu. 

2. Meningkatkan kreatifitas belajar para siswa 

3. Menghindari kejenuhan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

4. Pembelajaran lebih menyenangkan karena melibatkan media pembelajaran 

yang dibuat oleh guru. 

5. Kerjasama antara sesama siswa terwujud dengan dinamis 

Sedangkan kekurangan model Make A Match adalah: 

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

dengan materi pelajaran. 

2. Sulit mengatur ritme atau jalannya proses pembelajaran 

3. Siswa kurang menyerapi makna pembelajaran yang ingin disampaikan 

karena siswa hanya merasa sekedar bermain saja. 

Solusi dari kelemahan model Make A Match adalah: 

1. sebelum melakukan model ini guru membuat kesepakatan dengan siswa 

supaya siswa tertib dan tidak ramai. 

2. Guru menguasai kelas dan pandai mengatur situasi (misal siswa masih 

ramai guru memotivasi/mengatur siswa menjadi tertib kembali, setelah 

tertib pelajaran dimulai lagi). 

3. Peneliti meluangkan waktu untuk mempersiapkan kartu-kartu yang berisi 

topik yang akan dibahas terlebih dahulu sebelum pertemuan. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rejeki mahasiswa program studi SI 

PGSD, Universitas Kristen Satya Wacana dalam skripsinya yang berjudul, 
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“Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Pada Mata Pelajaran IPA 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Di SDN 2 Sengonwetan 

Semester 2 Tahun Ajaran 2009/2010,” menyimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif Make A Match mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Pada 

ulangan harian awal rata-rata hasil belajar siswa mencapai 66, siklus I rata-rata 

78, dan siklus II rata-rata 88. Sedangkan menurut Eurika Adinda, 2013 

mahasiswa program studi SI PGSD, Universitas Kristen Satya Wacana dalam 

skripsinya yang berjudul, “Penerapan Model Pembelajaran Make A Match 

Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SDN 

Ardimulyo 03 Singosari Malang”. Dari hasil penelitian Eurika Adinda ini 

menunjukkan bahwa penerapan model Make A Match dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4. Ini terbukti pada siklus I skor rata-rata 

aktivitas siswa sebesar 63 dan pada siklus II skor rata-rata aktivitas siswa 

meningkat menjadi 91. Pada hasil belajar siklus I, skor rata-rata hasil belajar 

siswa 68% dengan 19 (46%) siswa yang mengalami tuntas belajar dan 14 

(22%) siswa yang belajar. Siklus II mengalami peningkatan pada skor rata-rata 

siswa yaitu 87% dengan 33(87%)  siswa mengalami tuntas belajar secara 

klasikal. 

 Mahasiswa program studi SI PGSD, Universitas Kristen Satya Wacana 

Bagus Edi Rusanto model Make A Match pada mata pelajaran IPA untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri Semanggi 02 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran 

Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Semanggi 02 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora semester II tahun pelajarnan 

2009/2010 pada mata pelajaran IPA. Metode penelitian yang digunakan adalah 

PTK subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Semanggi 02 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora semester II tahun pelajarnan 2009/2010 

sebanyak 12 siswa. Analisis data yang digunakan teknik analisis diskriptif 

kualitatif  dengan membandingkan hasil belajar pada siklus pertama dan kedua. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran model Make A Match dapat 
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meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas dalam proses pembelajaran IPA. 

Pembelajaran model Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA SD Negeri Semanggi 02 Kecamatan Jepon Kabupaten 

Blora. Rata-rata hasil belajar pada siklus I 70,83 dengan KKM (65) mencapai 

66,66% dan pada siklus II mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 80 

dengan ketuntasan sebesar 100%. Dengan demikian siswa kelas IV SD Negeri 

Semanggi 02 peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA. Simpulan 

penelitian ini adalah bahwa penerapan pembelajaran model Make A Match 

dapat meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran IPA kelas IV semester I 

SD Negeri Semanggi 02 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Biyono mahasiswa program studi SI 

PGSD, Universitas Kristen Satya Wacana dalam skripsinya yang berjudul, 

Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Make A Match Pada Siswa Kelas 1 SD Madugowongjati 02 

Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas 

dari 60 pada kondisi awal menjadi 88 pada siklus II jumlah siswa yang tuntas 

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

atau 100% siswa tuntas. 

 Berdasarkan kajian diatas persamaan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama-sama menggunakan model Make A Match untuk meningkatkan 

hasil belajar dan melakukan observasi terhadap aktivitas guru serta aktivitas 

siswa. Perbedaannya adalah pada kesulitan materi yang dialami siswa dan 

jumlah siswa yang mengalami kesulitan pada materi tersebut, sehingga dalam 

menyelesaikan masalah pembelajaran ini peneliti akan menggunakan model 

Make A Match agar kemampuan berpikir siswa dan kemampuan dalam 

menyelesaikan suatu masalah bisa meningkat secara sistematik. 

2.3 Kerangka Berpikir 

 Model Make A Match tepat digunakan dalam pembelajaran IPA, yang 

menuntun pola pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif. Melalui pembelajaran 

menggunakan model Make A Match akan menambah pengetahuan siswa 
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melalui lingkungan sekitar. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA karena siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Model 

Make A Match merupakan model pengajaran yang memungkinkan siswa 

terlibat secara aktif menggunakan proses mentalnya untuk menentukan 

alternatif model yang dapat dipilih dalam pengajaran IPA di SD mengingat 

diperlukan suatu bentuk kegiatan yang dapat memotivasi siswa untuk aktif dan 

semangat dalam proses pembelajaran, sehingga proses belajar-mengajar bisa 

lebih bermakna. 

 Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka, maka dapat digambarkan 

bagan kerangka berfikir sebagai berikut: 
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Model Make A Match 

Guru menyiapkan kartu 

soal dan jawaban 

 

Siswa mendapat kartu 

 

Memikirkan jawaban 

 

Mencari pasangan 

 

Kesimpulan 

 

Kartu untuk interaksi belajar yang dapat 

mengembangkan dan membantu peserta didik dalam 

memahami materi pelajaran.   

 Memberikan kesempatan peserta didik untuk 

memahami materi yang sudah dijelaskan oleh guru dari 

kartu soal dan jawaban. 

 Peserta didik belajar secara aktif untuk memikirkan 

jawaban dari kartu yang dipegang. 

 Peserta didik mencari jawaban dari kartu yang dipegang 

sesuai dengan jawaban atau soal yang di dapat. 

Peserta didik membacakan hasil dari diskusi mencari 

pasangan dari kartu yang di dapat. 

 Peserta didik membuat kesimpulan dari pembelajaran 

mencari pasangan. 

 

Hasil Belajar 

Meningkat 

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 
 

Persentasi  

 

Indikator Hasil Belajar 

Pembelajaran Ceramah (Berpusat pada guru) 

 

Hasil belajar IPA rendah 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian dari kerangka teoritis di atas maka dapat diturunkan 

hipotesis tindakan antara lain sebagai berikut : 

Pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Make A 

Match dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

 


