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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

Kajian teori ini merupakan uraian pendapat para ahli yang mendukung 

penelitian. Dari beberapa teori para ahli tersebut mengkaji objek yang sama dan 

mempunyai pendapat yang berbeda. Pembahasan teori ini berisi tentang hakikat 

pembelajaran, hakikat IPA, hakikat pembelajaran IPA, hasil belajar, model 

pembelajaran kooperatif, dan model pembelajaran kooperatif  tipe Make a Match. 

 

2.1.1. Hakikat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar  

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar. Kedua aktivitas itu sering kita alami saat kita sedang belajar di kelas. 

Aktivitas belajar lebih ditekankan pada siswa, sedangkan mengajar dilakukan oleh 

guru. 

Menurut Arifin (2012:10) pembelajaran berasal dari kata belajar. Dalam 

arti sempit, pembelajaran adalah suatu proses atau cara yang dilakukan agar 

seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Sedangkan belajar adalah suatu 

proses perubahan perilaku karena interaksi individu dengan lingkungan dan 

pengalaman. Lebih jelasnya ia menerangkan bahwa pembelajaran menekankan 

pada kegiatan belajar peserta didik secara sungguh-sungguh yang melibatkan 

aspek intelektual, emosional, dan sosial. 

Menurut UU Sisdiknas (dalam Susanto 2013:19) pembelajaran dapat 

diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya Susanto (2013:19) mengartikan 

bahwa pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses membantu peserta didik agar dapat belajar dengan 

baik. 
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 Menurut Suprijono (2012:13) pembelajaran berdasarkan makna leksikal 

berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Ia juga menjelaskan bahwa pada 

pembelajaran guru mengajar, peserta didik belajar, sementara pada pembelajaran 

guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisir lingkungan terjadinya 

pembelajaran. Berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh para ahli, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru 

dengan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk membangun konsep 

pengetahuan melalui interaksinya dengan berbagai sumber belajar dan 

lingkungannya demi tercapainya tujuan kegiatan belajar. Dalam hal ini 

pembelajaran yang dekat dengan alam sekitar atau lingkungan adalah IPA.  

Menurut Trianto (2012:136) ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan 

bagian dari ilmu pengetahuan atau Sains yang semula berasal dari Bahasa Inggris 

„Science‟. Kata „Science‟ sendiri berasal dari kata dalam Bahasa Latin „Scientia‟ 

yang berarti saya tahu. Selanjutnya Kardi dan Nur dalam Trianto (2012:136) 

berpendapat bahwa IPA atau ilmu kealaman yaitu ilmu tentang dunia zat, baik 

makhluk hidup maupun benda mati yang diamati. 

Menurut H.W Fowler dalam Trianto (2012:136) IPA adalah pengetahuan 

yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala 

kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan deduksi. Selanjutnya 

Wahyana dalam Trianto (2012:136) mengartikan IPA adalah suatu kumpulan 

pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaannya secara umum 

terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh 

adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Sementara itu, Depdiknas (2006:147) berpendapat ilmu pengetahuan alam 

(IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan proses 

penemuan. 
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Menurut Susanto (2013:167) Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan. Selaras dengan pendapat Susanto, Marsetio Donosepoetro 

dalam Trianto (2012:137) berpendapat bahwa hakikatnya IPA dibangun atas dasar 

produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Selain itu, IPA dipandang pula 

sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur. Selanjutnya ia memaparkan 

bahwa IPA dipandang sebagai proses dapat diartikan semua kegiatan ilmiah untuk 

menyempurnakan 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 atau dissiminasi pengetahuan. Sebagai prosedur 

dimaksudkan adalah metodologi atau cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu 

(riset pada umumnya) yang lazim disebut metode ilmiah (scientific method). 

Selanjutnya Trianto (2012:141) mengemukakan bahwa hakikat IPA adalah 

ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses 

yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan 

hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen 

terpenting barupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. 

Definisi menurut penulis bahwa IPA merupakan ilmu yang mempelajari 

alam semesta, gejala alam, dan fenomena alam yang disusun secara sistematis 

berdasarkan hasil percoban manusia sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

Merujuk pada hakikat IPA, maka nilai-nilai IPA yang dapat ditanamkan 

dalam pembelajaran IPA menurut Laksmi (Trianto, 2012:141) antara lain sebagai 

berikut: 

 

a. Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis 

menurut langkah-langkah metode ilmiah. 

b. Ketrampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, 

mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan 

masalah. 
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c. Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan 

masalah baik dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun 

dalam kehidupan.  

 

Sementara itu, Laksmi (Trianto, 2012: 142) berpendapat bahwa pendidikan 

IPA berfungsi sebagai alat pendidikan yang berguna untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Tujuan pendidikan tersebut antara lain: 

 

a. Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia tempat 

hidup dan bagaimana bersikap. 

b. Menanamkan sikap hidup ilmiah. 

c. Memberikan keterampilan untuk melakukan pengamatan. 

d. Mendidik siswa untuk mengenal, mengetahui cara kerja serta 

menghargai para ilmuwan penemunya. 

e. Menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam 

memecahkan permasalahan.  

 

Berdasarkan tujuan pendidikan dapat disimpulkan bahwa IPA memiliki 

nilai-nilai pendidikan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan itu dapat dicapai melalui proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam suatu kegiatan 

belajar mengajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna yang 

berkaitan dengan lingkungan sekitar peserta didik. 

  

2.1.1.1. Karakteristik Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar untuk memahaminya, 

menurut Jacobson & Bergman (dalam Susanto, 2013:170) karakteritik Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) antara lain sebagai berikut:  

 

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

b. Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati 

fenomena alam, termasuk juga penerapannya. 

c. Sikap keteguhan hati keingintahuan, dan ketekunan dalam 

menyingkap rahasia alam. 
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d. IPA tidak dapat membuktikan semua tetapi hanya sebagian atau 

beberapa saja. 

e. Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang 

bersifat objektif.  

 

Karakteristik IPA berbeda dengan pembelajaran lainnya, karena IPA 

muncul karena adanya rasa ingin tahu manusia tentang fenomena alam yang harus 

dibuktikan melalui proses ilmiah sehingga dapat ditarik kesimpulan dan 

menghasilkan suatu konsep, prinsip, hukum dan teori yang didasarkan atas sudut 

pandang subjektif manusia. Oleh karena itu, pembelajaran IPA merupakan 

pembelajaran yang ilmiah. 

 

2.1.1.2. Manfaat dan Tujuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Trianto (2012:138) mengemukakan secara khusus fungsi dan tujuan IPA 

berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Depdiknas, 2003:2) adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 

b. Mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah. 

c. Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains 

dan teknologi. 

d. Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat dan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

Menurut Trianto (2012:143) hakikat dan tujuan pembelajaran IPA 

diharapkan dapat memberikan antara lain sebagai berikut: 

 

a. Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk 

meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Pengetahuan, yakni pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan 

konsep, fakta yang ada di alam, hubungan saling 

ketergantungan, dan hubungan antara sains dan teknologi. 

c. Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, 

memecahkan masalah dan melakukan observasi. 

d. Sikap ilmiah, antara lain skeptis, kritis, sensitive, obyektif, jujur 

terbuka, benar, dan dapat bekerja sama. 
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e. Kebiasaan mengembangkan kemampuan berpikir analitis 

induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip 

sains untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam. 

f. Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari 

keindahan keterarutan perilaku alam serta penerapannya dalam 

teknologi.  

 

Menurut Depdiknas (2006:148), Mata pelajaran IPA bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

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

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTS. 

 

Dilihat dari manfaat dan tujuannya maka dapat disimpulkan bahwa IPA 

berfungsi untuk menumbuhkan keyakinan siswa kepada Tuhan yang Maha Esa 

dalam mencari ilmu pengetahuan melalui observasi atau pengamatan dan 

menumbuhkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar agar siswa 

dapat memecahkan masalah yang ada. 

 

2.1.1.3. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Menurut Depdiknas (2006:148), dijelaskan bahwa ruang lingkup IPA 

untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut: 
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a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

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

dan gas. 

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

listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. 

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

benda-benda langit lainnya. 

 

Dilihat dari ruang lingkupnya, maka perlu diketahui bahwa ruang lingkup 

IPA pada jenjang SD/MI hanya meliputi 4 aspek, yaitu makhluk hidup dan proses 

kehidupan, benda/materi, sifat-sifat dan kegunaanya, energi dan perubahannya, 

bumi dan alam semesta. Namun dalam penelitian ini aspek IPA yang digunakan 

yaitu cahaya yang difokuskan pada pokok bahasan cahaya dan pemanfaatannya. 

 

2.1.1.4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan 

untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar kelas 5 semester 2. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPA di sekolah dasar 

sebagai berikut: (KTSP, 2006). 

Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA Kelas 5 Sekolah Dasar 

Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan membuat suatu 

karya/model. 

 

6.1 Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya. 

6.2 Membuat suatu karya/model, 

misalnya periskop atau lensa dan 

bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya. 
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2.1.2. Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Setiap proses belajar mengajar, keberhasilan dapat diukur dari seberapa 

jauh hasil belajar yang dicapai siswa. Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil 

maksimal dari apa yang telah dilakukan. Hasil belajar IPA dikehendaki, jika anak 

mengalami perubahan perilaku dari yang tidak baik menjadi baik, dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak terampil menjadi terampil. Menurut Sudjana, 

(2005:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Nawawi (dalam Susanto, 2013:5) 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. Selanjutnya Susanto (2013:5) sendiri mengemukakan 

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.  

Menurut Arifin (2012:26) hasil belajar adalah gambaran tentang apa yang 

harus digali, dipahami, dan dikerjakan peserta didik. Hasil belajar ini 

merefleksikan keluasan, kedalaman, kerumitan, dan harus digambarkan secara 

jelas serta dapat diukur dengan teknik-teknik penilaian tertentu. Indikator hasil 

belajar dapat digunakan sebagai dasar penilaian terhadap peserta didik dalam 

mencapai pembelajaran dan kinerja yang diharapkan. 

Definisi lain yang dikemukakan oleh Suprijono (2012:5) hasil belajar 

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

apresiasi dan keterampilan. Ia juga mengungkapkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku secara keseluruhan bukan hanya salah satu 

aspek potensi kemanusiaan saja.  

Menurut Bloom dalam Suprijono (2012:6) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

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

meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, 
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menentukan hubunga), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk 

bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap 

menerima), responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization 

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

initiatory, pre-routine, dan routinized. Psikomotor juga mencakup keterampilan 

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

Definisi hasil belajar menurut penulis bahwa hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang merupakan 

hasil dari aktivitas belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran 

atau mendapatkan pengalaman belajar yang diukur dengan tes tertentu. Dalam 

penelitian ini hasil belajar IPA difokuskan pada cakupan kemampuan kognitif 

yang diukur melalui tes setelah pembelajaran berakhir. Tes digunakan untuk 

menilai dan mengukur hasil belajar siswa. Bentuk tes yang dipakai untuk 

mengukur hasil belajar siswa adalah bentuk soal pilihan ganda dengan empat 

pilihan jawaban pada setiap nomornya. Tes diberikan pada tindakan siklus I dan 

setelah tindakan siklus II.  

 

2.1.2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Untuk mengetahui keberhasilan dalam suatu pembelajaran biasanya dapat 

dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa. Namun tidak menutup 

kemungkinan hasil belajar yang diperoleh siswa jauh dari harapan yang 

diinginkan guru. Wasliman (dalam Susanto, 2013:12) berpendapat bahwa hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai 

faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Secara rinci, 

uraian mengenai faktor internal dan eksternal, sebagai berikut: 

1) Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri  peserta didik, 

yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi: 

kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan 

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2) Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan 
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keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang morat-marit 

keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orangtua yang 

kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari yang kurang baik dari 

orangtua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta 

didik. 

Selanjutnya Wasliman (dalam Susanto, 2013:12) menjelaskan lebih rinci 

bahwa sekolah merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan hasil belajar 

siswa. Semakin tinggi kemampuan belajar siswa dan kualitas pengajaran di 

sekolah, makin tinggi pula hasil belajar siswa. Selanjutnya Wina Sanjaya (dalam 

Susanto, 2013:12) berpendapat bahwa guru adalah komponen yang sangat 

menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Berdasarkan 

pendapat ini dapat ditegaskan bahwa salah satu faktor eksternal yang sangat 

berperan mempengaruhi hasil belajar siswa adalah guru. 

Menurut penulis hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

yang mendasar yaitu dari dalam diri siswa itu sendiri yang dapat mempengaruhi 

kualitas belajar siswa saat mengikuti pembelajaran, diantaranya  kecerdasan, 

minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta 

kondisi fisik dan kesehatan. Apabila faktor dalam diri siswa memberi dukungan 

positif terhadap diri siswa itu sendiri maka hasil belajar siswa akan maksimal. 

Namun disamping faktor dari dalam diri siswa, ada faktor di luar siswa yang 

sangat mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu guru. Guru merupakan kunci 

sukses pembelajaran. Oleh karena itu kemampuan guru dalam mengajar sangat 

diutamakan, misalnya menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan sehingga 

siswa tertarik mengikuti pembelajaran. Hal ini memberikan dampak positif 

terhadap aktivitas belajar siswa, apabila kualitas guru dalam mengajar baik maka 

hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi meningkat. 

 

2.1.3. Model Pembelajaran Kooperatif 

Falsafah dasar pembelajaran cooperative learning adalah homo homini 

socius yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam konteks 

keindonesiaan, falsafah ini mirip dengan falsafah “gotong royong” atau kerja 
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sama (Suyadi, 2013:61). Selanjutnya ia menjelaskan bahwa model pembelajaran 

kooperatif bermuatan karakter mempunyai keterkaitan erat dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP). Nilai-nilai karakter dapat diangkat dari 

kurikulum muatan lokal yang kemudian dipadukan dengan cooperative lerning, 

seperti budaya “gotong royong”. 

Menurut Suyadi (2013:62) cooperative learning merupakan strategi 

pembelajaran kelompok yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, 

sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap 

menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri.  

Suyadi juga berpendapat bahwa cooperative learning merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil (empat 

sampai enam peserta didik) dengan latar belakang kemampuan akademik, jenis 

kelamin, ras atau suku yang berbeda (heterogen).  

Menurut Suprijono (2012:54), pembelajaran kooperatif adalah konsep yang 

lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang 

lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran 

kooperatif dianggap lebih diarahkan guru, dimana guru menetapkan tugas dan 

pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang 

dirancang untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang 

sedang dihadapi. 

Definisi model pembelajaran kooperatif menurut penulis bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran dengan teknik 

membagi siswa ke dalam kelompok kecil dengan latar belakang tingkat  

kemampuan akademik berbeda guna menyelesaikan masalah yang diterima dari 

guru dengan cara bekerjasama satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan 

pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Dalam penelitian ini model 

pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match. 
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2.1.3.1. Model Pembelajaran Make a Match 

Teknik belajar mencari pasangan (Make a Match) dikembangkan Lorna 

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

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk 

semua tingkatan usia anak didik (Lie, 2004:55). 

Menurut Rusman (2013:223) model pembelajaran mencari pasangan 

(Make a Match) merupakan salah satu jenis model pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan oleh Curran (1994). Salah satu keunggulan model ini adalah siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

yang menyenangkan. Penerapan model pembelajaran ini dimulai dengan teknik 

siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum 

batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin.  

Definisi Make a Match menurut penulis adalah salah satu pembelajaran 

kooperatif yang menuntut siswa bekerja sama secara aktif dan menemukan 

pasangannya secara tepat. Jika kartu yang didapatkan berupa jawaban, maka siswa 

harus mencari pasangan yang tepat sesuai dengan jawaban yang diterimanya, 

sedangkan jika mendapatkan kartu soal maka siswa harus mencari jawaban yang 

tepat sesuai dengan soal yang diterima.  

Dengan adanya model pembelajaran Make a Macth diharapkan siswa 

dapat aktif dalam kelompoknya, dapat berpartisipasi aktif di kelas, dan siswa 

dapat mengembangkan kemampuan berfikirnya dan siswa dapat belajar suatu 

konsep dengan suasana yang menyenangkan.  

Adapun persiapan model pembelajaran Make a Match yang harus 

dilakukan oleh guru sebelum proses pembelajaran berlangsung  (Huda, 2013:251) 

yaitu sebagai berikut: 

a. Membuat beberapa pertanyaan sesuai dengan materi yang dipelajari 

(jumlahnya tergantung tujuan pembelajaran) kemudian menulisnya dalam 

kartu-kartu pertanyaan. 
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b. Membuat kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan 

menulisnya dalam kartu-kartu jawaban. Akan lebih baik kartu jawaban dan 

kartu pertanyaan berbeda warna. 

c. Membuat aturan yang berisi penghargaan bagi siswa yang berhasil dan sanksi 

bagi siswa yang gagal (di sini, guru dapat membuat aturan ini bersama-sama 

dengan siswa). 

d. Menyediakan lembaran untuk mencatat pasangan-pasangan yang berhasil 

sekaligus untuk pensekoran presentasi. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran menggunakan kartu 

berpasangan ada 3 yaitu: (1) pendalaman materi, (2) penggalian materi, dan (3) 

edutainment. Pengembangan model kartu berpasangan pada mulanya untuk 

pendalaman materi. Siswa melatih penguasaan materi dengan cara memasangkan 

antara pertanyaan dengan jawaban. Tapi sebelumnya guru terlebih dahulu 

membekali siswa dengan materi yang akan dilatihkan. 

 

2.1.3.2. Kelebihan dan Kelemahan Model Make a Match 

Tidak ada model pembelajaran terbaik. Setiap model pembelajaran pasti 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bisa jadi, suatu model pembelajaran 

cocok untuk materi dan tujuan tertentu, tetapi kurang cocok untuk materi atau 

tujuan lainnya. Model Make a Match demikian juga, mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. 

Adapun kelebihan dalam model pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match  (Huda, 2013: 253) adalah sebagai berikut: 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik. 

b.  Karena ada unsur permainan, maka model pembelajaran ini menyenangkan. 

c. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

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

e. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 
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Selain memiliki kelebihan model pembelajaran Make a Match juga 

memilliki beberapa kelemahan seperti yang diungkapkan (Huda, 2013: 253) 

bahwa kelemahan dari Make a Match adalah sebagai berikut: 

a. Jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik akan banyak waktu yang 

terbuang. 

b. Pada awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu berpasangan 

dengan lawan jenisnya. 

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

kurang memperhatikan pada saat presentasi pasangan. 

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

tidak mendapat pasangan karena mereka bisa malu. 

e. Menggunakan metode ini secara terus menerus akan menimbulkan kebosanan. 

Penulis memberikan solusi dari kelemahan model Make a Match adalah: 

a. Guru harus mempersiapkan kartu-kartu berupa jawaban dan pertanyaan terlebih 

dahulu sebelum pertemuan berlangsung.  

b. Guru memberikan pengertian kepada siswa bahwa kita tidak boleh malu untuk 

belajar dengan lawan jenis. 

c. Guru memberikan bimbingan sebelum melakukan pembelajaran Make a Match 

kepada siswa agar tidak berbicara sendiri ketika teman sedang presentasi di 

depan kelas.  

d. Guru membuat kesepakatan dengan siswa untuk membuat hukuman yang 

mendidik jika ada siswa yang tidak mendapatkan pasangan.   

e. Guru tidak hanya menggunakan metode Make a Match saja dalam 

melaksanakan pembelajaran sehingga siswa tidak mudah bosan untuk belajar. 

 

2.1.3.3. Langkah-Langkah Pembelajaran Make a Match 

Langkah-langkah model pembelajaran Make a Match atau mencari 

pasangan (Huda, 2013: 252) adalah sebagai berikut: 

 

a. Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa 

untuk mempelajari materi di rumah. 



 

21 
 

b. Siswa dibagi ke dalam 2 kelompok, misalnya kelompok A dan 

kelompok B. Kedua kelompok diminta untuk berhadap-hadapan. 

c. Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan 

kartu jawaban kepada kelompok B. 

d. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus 

mencari/mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu 

kelompok lain. Guru juga perlu menyampaikan batasan 

maksimum waktu yang ia berikan kepada mereka. 

e. 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. 

f. Jika waktu habis mereka harus diberitahu bahwa waktu sudah 

habis. Siswa yang belum menemukan pasangan diminta untuk 

berkumpul tersendiri. 

g. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain 

dan siswa yang tidak mendapat pasangan memperhatikan dan 

memberi tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak. 

h. Terakhir, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan 

kecocokan pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang 

memberikan presentasi. 

i. Guru memanggi pasangan berikutnya begitu seterusnya sampai 

seluruh pasangan melakukan presentasi. 

 

Lie (2004:55) berpendapat bahwa langkah – langkah pembelajaran Make a 

Match adalah:  

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep 

atau topik yang mungkin cocok untuk sesi review.  

b. Setiap siswa mendapat satu buah kartu.  

c. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang 

cocok dengan kartunya.  

d.  Siswa bisa juga bergabung dengan dua atau tiga siswa lain yang 

memegang kartu yang cocok.  

 

Suprijono (2012:94) menyatakan bahwa langkah – langkah pembelajaran 

Make a Match adalah:  

 

a. Guru membagi komunitas kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok 

pertama merupakan kelompok pembawa kartu berisi pertanyaan. 
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Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu berisi 

jawaban. Kelompok ketiga adalah kelompok penilai.  

b. Aturlah posisi kelompok – kelompok tersebut berbentuk huruf 

U. Upayakan kelompok pertama dan kelompok ke dua berjajar 

saling berhadapan.  

c. Jika masing – masing kelompok sudah berada di posisi yang 

telah ditentukan, maka guru membunyikan peluit sebagai tanda 

agar kelompok pertama maupun kelompok ke dua saling 

bergerak untuk mencari pasangan pertanyaan jawaban yang 

cocok.  

d. Pasangan – pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukkan 

pertanyaan – jawaban kepada kelompok penilai.  

e. Kelompok penilai kemudian membaca apakah pasangan 

pertanyaan jawaban itu cocok.  

f. Setelah penilaian dilakukan, aturlah sedemikian rupa kelompok 

pertama dan kelompok ke dua bersatu kemudian memposisikan 

dirinya menjadi kelompok penilai. Sementara kelompok penilai 

pada sesi pertama tersebut di atas dipecah menjadi dua, sebagian 

memegang kartu pertanyaan, sebagian lagi memegang kartu 

jawaban.  

g. Permainan diulang sampai semua siswa pernah memposisikan 

dirinya menjadi kelompok pertama, kedua, maupun kelompok 

penilai.  

 

 

2.2. Implementasi Model Pembelajaran Make a Match dalam Pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam  

Model pembelajaran Make a Match mengutamakan kerja sama dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam menerapkan pengetahuan dan ketrampilan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada penerapan pembelajaran Make a 

Match diperoleh beberapa kesimpulan bahwa Make a Match dapat memupuk 

kerja sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kartu yang 

diterima masing-masing siswa, proses pembelajaran lebih menarik dan nampak 

sebagian besar siswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran 

Make a Match, menugaskan siswa untuk menemukan pasangan dari kartu yang 

didapatkannya. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam kartunya sehingga siswa berusaha untuk segera 

mencocokkan kartu yang dimilikinya. Penerapan model Make a Match dapat 

membangkitkan keingintahuan dan kerjasama di antara siswa serta mampu 
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menciptakan kondisi yang menyenangkan sehingga hasil belajar siswa khususnya 

pada mata pelajaran IPA juga meningkat. 

Langkah-langkah pembelajaran Make a Match yang diterapkan penulis dalam 

pembelajaran IPA dengan pokok bahasan sifat-sifat cahaya dan pemanfaatannya 

adalah sebagai berikut:  

a. Siswa melakukan percobaan cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus 

benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan sebagainya. Kemudian bertanya 

jawab mengenai percobaan tersebut.  

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pelaksanaan pembelajaran 

Make a Match. 

c. Siswa dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok A dan kelompok B. 

d. Kedua kelompok diminta untuk saling berhadap-hadapan. 

e. Setiap siswa mendapatkan satu kartu yang diberikan guru yaitu kartu soal 

untuk kelompok A dan kartu jawaban untuk kelompok B. 

f. Setiap siswa diminta mencari pasangan dari kartu yang didapatkan dengan 

batasan waktu yang telah ditentukan oleh guru (jika mendapatkan kartu soal 

maka mencari pasangan kartu jawaban dan  jika mendapatkan kartu jawaban 

maka mencari pasangan kartu soal). 

g. Siswa yang sudah mendapatkan pasangan dijadikan satu tempat dan siswa yang 

belum mendapatkan pasangan dikelompokkan di tempat yang berbeda. 

h. Pasangan siswa yang dipanggil guru diminta maju ke depan untuk 

mempresentasikan kartu soal dan kartu jawaban mereka. 

i. Siswa yang lain diminta untuk memberikan tanggapan mengenai pasangan 

kartu tersebut sudah sesuai atau belum. 

j. Setelah siswa selesai memberikan tanggapan guru meluruskan tanggapan siswa 

atas kecocokkan dan kebenaran dari presentasi pasangan yang telah maju. 

k. Guru memanggil pasangan berikutnya. 

l. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami. 
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m. Membuat kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini (guru dan siswa). 

n. Melakukan  refleksi (guru dan siswa). 

 

2.3. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan  

Ria Yuni Astuti (2012), dalam skripsi yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

Siswa Kelas V SD Negeri 1 Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

penerapan model Make a Match dengan media gambar dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas V. Pada saat kondisi awal terdapat 5 siswa yang tuntas 

dalam KKM atau sebesar 41,7% dengan rata-rata 66,3. Pada siklus 1 terdapat 9 

siswa yang tuntas dalam KKM atau sebesar 75% dengan rata-rata 77,3. 

Sedangkan siklus 2 terdapat 12 siswa yang tuntas dalam KKM atau sebesar 100% 

dengan rata-rata 83,3. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas V. 

Era Yuliana, dalam skripsi yang berjudul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

IPA Melalui Model Pembelajaran Make A Match Pada Siswa Kelas V SD N 

Wonomerto 03 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan model 

Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar. Pada tes kondisi awal terdapat 

35% siswa tuntas dengan rata-rata 59,25. Pada siklus 1 terdapat 75% siswa tuntas 

dengan rata-rata 70,50. Sedangkan pada siklus 2 terdapat 90% siswa tuntas 

dengan rata-rata 80,75. Sehingga telah memenuhi standar kinerja 80% siswa 

tuntas dengan KKM 65 dan meningkatnya hasil belajar siswa. 

Rahayu Sukarti, dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Make A Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa 

Kelas 4 SD Negeri Bandar 02 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Semester 1 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan 

model Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar. Pada tes kondisi awal 

terdapat 37% siswa tuntas dengan rata-rata 54. Pada siklus 1 terdapat 70% siswa 
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tuntas dengan rata-rata 70. Sedangkan pada siklus 2 terdapat 85% siswa tuntas 

dengan rata-rata 80. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Make a Match dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5. 

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu 

adalah penerapan model pembelajaran Make a Match meningkatkan hasil belajar. 

Sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan jenjang pendidikan. 

Sehingga untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa 

penelitian ini masih layak dilaksanakan.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, melalui penelitian tindakan kelas peneliti 

menerapkan model pembelajaran Make a Match dengan tujuan meningkatkan 

hasil belajar IPA melalui kegiatan mencari pasangan siswa dapat belajar dalam 

suasana yang menyenangkan. Dengan melakukan kegiatan mencari pasangan 

siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran sehingga hasil belajar pada mata 

pelajaran tersebut dapat meningkat.  

Berdasarkan hasil analisis pada tiga penelitian terdahulu, maka kritik dan 

saran dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas di 

SD N Sumogawe 02. Karena penerapan model pembelajaran Make a Match 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Diharapkan hasil penelitian ini 

lebih baik dan meningkatkan proses pembelajaran dan ketuntasan belajar yang 

lebih baik dari penelitian terdahulu. 

 

2.4. Kerangka Pikir  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sering dianggap mata pelajaran yang susah 

untuk dipahami. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar IPA yang kurang 

memuaskan atau kurang maksimal. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA peneliti 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Pada kondisi 

awal guru kelas 5 masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, 

pembelajaran masih berpusat pada guru, siswa pasif, dan kurang terlibat dalam 
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pembelajaran. Hal ini yang menyebabkan siswa jenuh, bosan, dan keaktifan siswa 

menjadi rendah. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif sebagai alternatif guru dalam mengajar siswa 

dengan variasi diskusi kelompok yang ciri khasnya adalah guru membagikan 

kartu soal dan kartu jawaban pada semua siswa kemudian siswa mencari 

pasangannya sesuai kartu yang diperoleh. Cara ini diharapkan dapat membuat 

siswa semakin aktif belajar dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi dalam 

berkelompok dan menimbulkan dampak positif terhadap hasil belajar IPA. 

Kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 kerangka berpikir penelitian 
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2.5. Hipotesa Penelitian  

Dari kerangka berpikir yang telah dikemukakan dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut:  

a. Penerapan model pembelajaran Make a Match dalam pembelajaran IPA pokok 

bahasan sifat-sifat cahaya dan pemanfaatannya dapat meningkatkan proses 

pembelajaran meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa pada siswa kelas 5 

semester II SD N Sumogawe 02 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 

tahun pelajaran 2014/2015 secara signifikan minimal 9 skor dalam kriteria 

baik. Dilihat dari kriteria skor aktivitas guru dan kriteria skor aktivitas siswa 

bahwa selisih rentang kriteria skor aktivitas guru sebesar 11 dan kriteria skor 

aktivitas siswa sebesar 9 dengan langkah-langkah sebagai berikut 

penyampaian apersepsi dan tujuan, penyajian materi dengan alat peraga, 

pembagian kelompok, permainan mencari pasangan kartu, presentasi, 

tanggapan siswa lain atas kelompok yang maju, konfirmasi tentang 

kecocokkan kartu dari pasangan yang presentasi. 

b. Penerapan model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA pokok bahasan sifat-sifat cahaya dan pemanfaatannya pada siswa 

kelas 5 semester II SD N Sumogawe 02 Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang tahun pelajaran 2014/2015 secara signifikan mengalami ketuntasan 

belajar individual dengan nilai hasil belajar IPA ≥ 70 dan mengalami 

ketuntasan belajar secara klasikal dengan nilai rata-rata hasil belajar IPA 

meningkat minimal 10 nilai dari KKM ≥ 70 yang ditentukan oleh sekolah atau 

ketuntasan belajar secara klasikal sebesar ≥ 80% dari 20 siswa (kriteria baik).  

 

 

 

 

  

 


