
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab yang kedua ini, tentang Kajian Pustaka, akan dibahas 4 (empat) 

bagian besar, yaitu (1) kajian teori, (2) hasil penelitian yang relevan, dan (3) 

kerangka berpikir, serta (4) hipotesis. Bagian ini merupakan dasar atau landasan  

teoritis bagi pelaksanaan penelitian ini. Berikut ini akan dibahas secara khusus 

keempat hal tersebut. 

1. Kajian Teori 

A. Belajar 

1) Pengertian Belajar 

Definisi tentang belajar menurut para ahli pendidikan sangat 

bermacam-macam. Beberapa pendapat yang lahir dari para ahli tersebut, 

berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda, serta sesuai kepentingan. 

Namun dengan adanya perbedaan berbagai macam definisi tentang belajar, 

bukanlah suatu hal yang untuk diperdebatkan dan dipertentangkan. 

Melainkan untuk mencari kesamaan, guna mencari kesamaan demi 

perkembangan dunia pendidikan di era sekarang ini. 

Menurut para ahli bahwa belajar berhubungan dengan perubahan 

perilaku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh 

pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu. Perubahan perilaku 

itu dapat dijelaskan bukan atas dasar kecenderungan respon pembawaan, 

kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorang (Hilgard dan Bower, 

dalam Slavin, 2000). Namun perlu diketahui bahwa, belajar terjadi apabila 



suatu situasi rangsangan/ stimulus bersama dengan isi ingatan 

mempengaruhi belajar sedemikian rupa sehingga kinerja/ performance 

berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia 

mengalami situasi tadi (Gagne, dalam Hamalik, 2002). Tiap-tiap 

perubahan yang relatif menetap dalam perilaku yang terjadi sebagai suatu 

hasil latihan atau pengalaman merupakan pengertian dari belajar (Morgan, 

dalam Suryabrata, 2002). 

Semakin berkembangnya dunia pendidikan, maka semakin pula 

berkembang definisi tentang belajar yang lebih modern, bahkan pada abad 

21 Unesco pada tahun 1996 (dalam Dhert, 2009), menjelaskan bahwa 

definisi belajar didasarkan pada konsep belajar sepanjang hayat (life long 

learning) dan belajar bagaimana belajar (learning how to learning). Selain 

ini konsep belajar ini bertumpu pada empat pilar pendidikan yaitu :  

1. Learning to know/ belajar mengetahui, dengan adanya pemaduan 

pengetahuan umum yang luas, dengan kesempatan untuk berkerja 

melalui kemampuan belajar. Serta bagaimana cara belajar 

sehingga diperoleh keuntungan dari peluang-peluang pendidikan 

sepanjang hayat yang ada. 

2. Learning to do/ belajar berbuat, belajar bukan hanya untuk 

memperoleh suatu keterampilan kerja tetapi juga untuk 

mendapatkan kompetensi berkenaan dengan bekerja dalam 

kelompok dan berbagai kondisi yang informal. 



3. Learning to be/ belajar menjadi dirinya, belajar dengan lebih 

menyadari kekuatan dan keterbatasan dirinya, dan terus menerus 

mengembangkan kepribadiannya menjadi lebih baik dan mampu 

bertindak mandiri dan membuat pertimbangan berdasarkan 

tanggung jawab pribadi. 

4. Learning to live together/ belajar hidup bersama, dengan cara 

mengembangkan pengertian dan kemampuan untuk dapat hidup 

bersama dan berkerja sama dengan orang lain dalam masyarakat 

global yang semakin majemuk secara damai dan harmonis, maka 

perlu didasari dengan nilai-nilai demokratis, perdamaian, hak 

asasi manusia dan perkembangan secara berkelanjutan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar maka 

dapat dismpulkan bahawa belajar adalah suatu proses penggalian 

pengetahuan seseorang yang meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

 

2) Teori Belajar 

Berbagai aliran Psikologi yang mempengaruhi dunia pendidikan, 

memunculkan beberapa teori tentang belajar yaitu psikologi Behavioristik, 

psikologi Kognitif, Humanistik dan Konstruktivisme. Dalam penelitian ini 

dikaitkan antara metode ceramah dengan psikologi behavioristik dan 

metode make a match dengan psikologi kognitif, humanisti dan 

konstruktivisme. Berikut akan dibahas beberapa teori belajar tersebut. 



a) Psikologi Behavioristik 

Aliran psikologi ini memandang manusia sebagai makhluk hidup 

pasif yang dapat dikuasai oleh rangsangan dari lingkungan. Oleh 

karena itu manusia dapat dibentuk, diubah, dimanipulasi dan 

perilakunya dapat  dikontrol/kendalikan. Adapun cara mengendalikan 

perilaku manusia adalah dengan mengendalikan rangsangan dari 

lingkungan yang mempengaruhi manusia. Dalam pandangan ini 

beranggapan bahwa perilaku siswa adalah reaksi-reaksi terhadap 

lingkungan dimasa lampau dan masa sekarang, karena segenap 

perilaku merupakan hasil belajar. 

Terdapat beberapa ciri pokok  psikologi behavioristik dalam 

proses pembelajaran yaitu : pengaruh lingkungan, mementingkan 

bagian atau unsur dari pada keseluruhan, mementingkan mekanisme 

terbentuknya hasil belajar, menekankan adanya pembentukan, 

kegiatan kebiasaan, menentukan adanya peran reaksi peran manusia 

terhadap rangsangan, memberikan perhatian besar untuk sebab-sebab 

masa lalu, mementingkan beberapa cara coba-coba/trial and error 

serta pemecahan masalahnya. Melalui belajar manusia diharapkan 

menemukan perilaku baru melalui hubungan kegiatan atau perpaduan 

antara respon dan stimulus. 

Thorndike (dalam Prasetyo, Sumardjono, 2010) mengatakan 

bahwa teori ini memandang psikologi sebagai bagian dari dasar yang 

diperlukan untuk pendekatan yang efektif bagi praktek pembelajaran, 



oleh karena itu teori ini juga disebut dengan koneksionisme 

dikarenakan belajar membuat koneksi antara stimulus dan respon 

“trial and error learning”(belajar coba-coba). Terdapat beberapa ciri 

dalam belajar coba-coba (trial and error learning) yaitu : 

1. Ada motif pendorong untuk bergiat. 

2. Ada beberapa respon. 

3. Ada pengaruh/ penghapusan respon yang salah atau gagal. 

4. Adanya kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan. 

Sedangkan dalam percobaan Thorndike (dalam Prasetyo, 

Sumardjono Pm, 2010)  mengemukakan tiga hukum yaitu : 

1. Hukum kesiapan/ law of readiness, jika reaksi terhadap 

stimulus didukung dengan kesiapan bertindak atau bereaksi 

maka reaksi memuaskan. 

2. Hukum latihan/ law of exercise, bila koneksi S-R banyak 

latihan/ praktek maka hubungan S-R makin kuat jika 

disertai hadiah /reward. 

3. Hukum efek/ law of effect, bila koneksi atau hubungan S-R 

terjadi dan disertai dengan akibat yang menyenangkan atau 

enak cenderung dipertahankan/ diulangi. Namun jika suatu 

perilaku disertai dengan akibat yang tak enak cenderung 

dihentikan atau ditinggalkan. 

 

b) Psikologi Kognitif 



Aliran psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk 

hidup yang aktif dan menjadi sumber segala aktifitas. Manusia dapat 

bebas membuat pilihan dan keputusan, Segala perilaku manusia yang 

dinampakan adalah sebuah ekspresi dari keberadaan/ eksistensi 

internal manusia. Psikologi kognitif menganggap bahwa semua 

perilaku yang dilakukan manusia senantiasa didasarkan pada kognisi/ 

pengenalan yaitu mengenal/memikirkan situasi perilaku itu terjadi, 

sehingga manusia aktif berinteraksi dengan lingkungan. Apabila 

dalam suatu pembelajaran seseorang mampu terlibat secara langsung 

guna memperoleh tilikan untuk memecahkan suatu persoalan.  

Teori ini menekankan bahwa manusia adalah sumber segala 

aktifitas, mementingkan keseluruhan (holistik) dari pada unsur-unsur, 

peran kognitif daripada stimulus-respon, ada keseimbangan dalam diri 

siswa, kondisi-situasi yang ada pada waktu sekarang serta 

pembentukan struktur kognitif dan tilikan dalam proses pemecahan 

masalah. 

Piaget (dalam Prasetyo, Sumardjono, 2010) memandang bahwa 

proses berfikir adalah kegiatan bertahap/grandual dari fungsi 

intelektual yang dimulai dari konkret menuju abstrak, dari tahap 

berfikir konkret menuju abstrak melalui tahap-tahap perkembangan 

tertentu. Cognitive Developmental merupakan teori yang 

komprehensif tentang perkembangan intelegensi atau proses berfikir 

seseorang.  



Menurut Piaget (dalam Prasetyo, Sumardjono, 2010) Intelegensi 

terdiri dari tiga aspek yaitu : 

1. Struktur/ scheme yaitu pola perilaku yang dapat diulang 

untuk menghadapi masalah. 

2. Isi/ content yaitu pola perilaku yang khas ketika individu 

menghadapi sesuatu masalah. 

3. Fungsi/ function yaitu cara seseorang mencapai kemajuan 

intelektual. Dalam fungsi ini mempunyai dua variasi yaitu  

a) Organisasi, berupa kecakapan seseorang 

menyusun proses-proses psikis dalam sistem 

yang dapat melekat/ koheren.  

b) Adaptasi, berupa kecakapan individu 

menyesuaikan diri pada lingkungan. Sedangkan 

adaptasi mempunyai dua macam proses yang 

saling melengkapi yaitu asimilasi dan akomodasi. 

Asimilasi adalah sebuah proses penggunaan 

struktur sedangkan akomodasi adalah proses 

individu menyesuaikan pada rangsangan 

lingkungan. 

c) Psikologi Humanistik 

Aliran psikologi humanistik lebih menekankan pada martabat dan 

kedudukan manusia, dimana manusia selalu mempunyai inisiatif dan 

bersifat tidak pasif. Dalam aliran ini konsep diri amat berpengaruh 



pada perilaku individu seseorang dan tujuan akhir dari segala upaya 

manusia yaitu mengaktualisasikan diri secara maksimal sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya. 

Fokus dari orientasi psikologi humanistik adalah bagaimana tiap 

inidividu dapat dipengaruhi atau dibimbing oleh maksud dan tujuan 

pribadinya serta oleh pengalaman-pengalamannya sendiri. 

Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, merupakan ciri-ciri 

dari psikologi humanistik. Menurut Prasetyo dan Sumardjono (2010) 

ada dua prinsip yang dikembangkan oleh aliran ini yaitu :  

1. Apa yang dikerjakan seseorang adalah hasil apa yang 

terjadi dalam kesadarannya secara untuk. Seseorang 

bertingkah laku menurut apa yang ada dalam 

kesadarannya dan penghayatan terhadap situasi yang 

dihadapi. 

2. Perilaku seseorang bukan banyak dipengaruhi oleh 

kepandaian atau keterampilan, namun oleh pandangan 

individu terhadap konsep dirinya (self concept).  

Selain itu dengan adanya konsep diri yang tidak tepat dan tidak 

berkembang dapat menghambat proses belajar dan perkembangan diri. 

Ada beberapa sifat orang yang sukses mengembangkan diri, yaitu : 

1. Berpandangan positif terhadap diri sendiri. 

2. Beridentifikasi atau “ sense of belonging “ dengan orang 

lain. 



3. Bersifat terbuka terhadap pengalaman. 

4. Mempunyai bidang pemahaman yang kaya.  

A.H Maslow dalam teori belajar “Basic-Needs” mengatakan 

bahwa kebutuhan pokok dalam diri manusia mempunyai tingkatan 

yang berhierarki, yang meliputi (5) lima tingkatan yaitu :  

1. Kebutuhan Fisiologis yaitu kebutuhan manusia akan rasa 

lapar, haus, buang hajat, hangat, lelah, pelepasan seksual. 

2. Kebutuhan Rasa Aman yaitu kebutuhan manusia untuk 

berlindung dari lingkungan, rumah, pakaian, aman dari 

kejahatan. 

3. Kebutuhan kasih dan persekutuan yaitu kebutuhan 

manusia untuk relasi intim, kelompok pergaulan sosial, 

teman-sahabat. 

4. Kebutuhan Harga Diri yaitu kebutuhan manusia akan 

prestasi, rasa berkompetisi, persetujuan, prestige, status. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri yaitu kebutuhan manusia 

untuk meluapkan dan mengembangkan apa yang ada 

didalam diri atau pikiran seseorang. 

 

 

d) Teori Konstruktivisme 

Menurut aliran ini, pengetahuan konstrutivisme bersifat 

subjektif, bukan objektif. Pengetahuan ini tidak pernah tunggal, 



melainkan bersifat realitas plural. Pengetahuan itu seharusnya 

dikonstrusikan (dibangun), bukan dipersepsi secara langsung oleh 

indra. Semua pengetahuan, tidak perduli bagaimana pengetahuan itu 

didefinisikan terbentuk dalam otak manusia dan subjek yang berfikir, 

tidak memiliki alternative selain mengonstruksikan apa yang 

diketahuinya berdasarkan pengalamannya sendiri. Terdapat beberapa 

prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan 

pembelajaran konstruktivisme (Agus Suprijono, 2010) sebagai berikut 

:  

1. Prior Knowledge 

Salah satu factor yang sangat mempengaruhi proses 

belajar adalah apa yang telah diketahui oleh peserta. 

Konstruksi pengetahuan tidak berangkat dari pikiran 

kosong, melainkan peserta didik harus memiliki 

pengetahuan tentang apa yang hendak diketahui. 

2. Conceptual- Change Process 

Proses perubahan konseptual merupakan proses yang 

terjadi pada diri peserta didik ketika peta konsep yang 

dimilikinya dihadapkan dengan situasi dunia nyata. 

Dalam proses ini peserta didik melakukan analisis, 

sintesis, berargumentasi, mengambil sebuah keputusan 

dan menarik kesimpulan. 

 



3) Tujuan Belajar 

Tujuan belajar adalah suatu pernyataan yang diharapkan dapat 

dikerjakan siswa, sesuai dengan satuan pokok bahasan, serangkaian 

bahasan. Adapun tujuan belajar dalam hal ini, menggambarkan kinerja 

yang di kehendaki agar dapat dikuasi siswa (Prasetya, Sumardjono, 

2010). 

Selain itu sebenarnya tujuan belajar sangat banyak dan bervariasi. 

Secara eksplisit tujuan belajar diusahakan untuk dicapai tindakan 

instruksional, lazim dinamakan instructional effects, yang biasa 

berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Sementara itu, tujuan belajar 

sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar instruksional disebut 

nurturant effects. Bentuknya berupa kemampuan berfikir kritis, kreatif, 

sikap terbuka dan demokratis (Agus Suprijono, 2010). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan belajar merupakan sebuah sasaran atau serangkaian 

bahasan yang harus dikerjakan siswa, supaya dapat tercapai tujuan 

belajar.  

4) Faktor-faktor Hasil Belajar 

Dalam proses belajar ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar, yang dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu faktor 

internal/ intern dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling 

memberikan pengaruh yang besar dalam proses belajar individu dan 

menentukan dari kualitas belajar.  



 

1. Faktor Internal/Intern 

Faktor internal/intern adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar 

individu. Dalam faktor internal ini meliputi faktor fisiologis 

dan psikologis. 

a. Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kondisi  fisik individu. Faktor-

faktor ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam. Pertama, 

keadan tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani pada 

umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar 

seseorang.  Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan 

memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan hasil 

belajar individu. Sebaiknya dalam kondisi fisik yang 

lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil 

belajar yang maksimal (Baharuddin dkk, 2007).  

Kedua, dalam keadaan fungsi jasmani/fisiologis. 

Fisiologis pada tubuh manusia yang sangat 

mempengaruhi hasil belajar terutama adalah 

pancaindera. Pancaindera yang berfungsi dengan baik 

akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. 

Dengan proses hasil belajar, pancaindera merupakan 



pintu masuk bagi segala informasi yang diterima dan 

ditangkap oleh manusia, dan yang memiliki peran segala 

informasi yang memiliki peran besar dalam aktivitas 

belajar adalah mata dan telinga (Baharuddin dkk, 2007). 

b. Faktor Psikilogis 

Faktor psikologis adalah keadaan psikologis 

seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. 

beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi 

proses belajar adalah kecerdasan siswa , motivasi, minat, 

sikap dan bakat. 

1) Kecerdasan/bakat 

Kecerdasan/ bakat merupakan salah satu 

faktor yang menetukan berhasil atau tidaknya 

seseorang dalam mengikuti kegiatan belajar tertentu 

(Rahardjo, 2002). 

Kecerdasan merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting dan sangat menentukan berhasil 

tidaknya studi seseorang dan kecerdasan adalah 

tingkat itelegensi yang tinggi akan lebih berhasil 

daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang 

rendah (Slameto, 2003). 

2) Motivasi 



Motivasi adalah keadaan dalam diri 

seseorang yang mendorong untuk melakukan 

sesuatu kegiatan guna  mencapai tujuan. Motivasi 

siswa baik yang intrinstik maupun ekstrinsik dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar akan 

berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan kegiatan tersebut untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan (Rahardja, 2002). 

 Motivasi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. 

Motivasi yang mendorong siswa ingin melakukan 

kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan 

motivasi sebagai proses didalam diri individu yang 

aktif, mendorong memberikan arah dan menjaga  

suatu perilaku setiap saat (Slavin, dalam 

Baharuddin, 2007).  

 Pada dasarnya motivasi dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

bersumber dari dalam diri seseorang yang atas dasar 

kesadaran sendiri untuk melakukan suatu pekerjaan 

belajar. Sedangkan yang dimaksud motivasi 

ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar 



diri seseorang siswa yang menyebabkan siswa 

tersebut melakukan kegiatan belajar. 

(Arden dalam Baharuddin, 2007). Beberapa 

hal yang termasuk dalam motivasi intrinsik antara 

lain : 

a. Dorongan ingin tahu dan ingin menyelidiki 

dunia yang lebih luas. 

b. Adanya sifat positif dan kreatif yang ada pada 

manusia dan keinginan untuk maju. 

c. Adanya keinginan untuk mencapai prestasi 

sehingga mendapat dukungan dari orang-orang 

penting, misal orang tua, saudara dan 

sebagainya. 

d. Adanya kebutuhan untuk menguasai ilmu atau 

pengetahuan yang berguna bagi dirinya dan 

orang lain. 

Motivasi ekstrinsik adalah faktor apapun yang 

datang dari luar diri individu tetapi masih memberi 

pengaruh terhadap kemauan untuk belajar. Seperti 

pujian, peraturan, tata tertib, teladan guru dan lain 

sebagainya. Kurangnya respon yang positif dari 

lingkungan akan mempengaruhi semangat belajar 



seseorang dan mampu menjadikan semangat belajar 

menjadi lemah. 

Dalam memberikan motivasi seseorang guru 

harus mampu berusaha dengan segala 

kemampuannya untuk mengarahkan perhatian siswa 

kepada sasaran tertentu. Dengan adanya dorongan 

dalam diri siswa, maka akan timbul inisiatif dengan 

alasan mengapai ia menekuni pelajaran. Guru 

membangkitkan motivasi kepada siswa, supaya 

siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar 

dengan kehendak sendiri dan belajar secara aktif. 

3) Minat 

Minat adalah kecederungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenai beberapa kegiatan. 

Kegiatan yang dimiliki seseorang diperhantikan 

terus-menerus yang disertai dengan rasa sayang 

(Wikel, 1996). Minat adalah kecederungan yang 

menetap dalam subjek, guna merasa tertarik pada hal 

tertentu disertai dengan rasa sayang (Slameto, 1995) 

kemudian dikemukakan bahwa minat adalah suatu 

kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-

ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan 

dengan keinginan-keinginan sendiri. 



4) Sikap 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi 

afektif berupa kecederungan untuk mereaksi atau 

merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap 

objek, orang, peristiwa dan sebagainya, baik secara 

positif maupun negatif (Syah, dalam Baharuddin, 

2007). 

Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi 

oleh perasaan senang atau tidak senang pada 

peforman guru, pelajaran atau lingkungan sekitar. 

Guna mengantisipasi munculnya sikap yang negatif 

dalam belajar, guru sebaiknya berusaha untuk 

menjadi guru yang professional dan bertanggung 

jawab (Baharuddin dkk, 2007).  

5) Bakat  

Bakat adalah kemampuan tertentu yang dimiliki 

seseorang sebagai kecakapan pembawaan. 

Ungkapan itu sesuai dengan apa yang dikemukakan 

para ahli “bahwa bakat dalam hal ini lebih dekat 

pengertiannya dengan kata”Aptitude” yang berarti 

kecakapan, yaitu mengenai kesanggupan tertentu. 

 

 



2. Faktor Ekstern/eksternal 

Selain terdapat faktor internal, juga terdapat faktor-

faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi proses 

belajar siswa. Dalam hal ini dijelaskan bahwa faktor-faktor 

eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan 

menjadi dua yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor 

lingkungan non sosial (Syah, 2003 dalam Baharuddin, 2007). 

a. Lingkungan Sosial Keluarga  

Keluarga adalah lingkungan terkecil dalam 

masyarakat, tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. 

b. Lingkungan Sosial Sekolah 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan 

formal pertama yang dapat menetukan keberhasilan 

siswa, oleh karenanya lingkungan sekolah yang baik 

dapat mendorong belajar yang lebih giat. Keadaan 

sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan 

guru dengan siswa, alat-alat pelajaran dan kurikulum. 

Hubungan antar guru dan siswa yang kurang baik, maka 

akan mudah mempengaruhi hasil-hasil belajar. 

c. Lingkungan Sosial Masyarakat 

Selain orang tua, lingkungan juga merupakan 

salah satu faktor yang besar pengaruhnya terhadap hasil 

belajar siswa dalam proses pelaksanaan pendidikan. 



Lingkungan alam sekitar mempunyai pengaruhnya 

terhadap perkembangan pribadi seorang anak, sebab 

dalam kehidupan pergaulannya anak akan lebih banyak 

bergaul dengan lingkungan sekitar. 

Berdasarkan dari pendapat-pendapat dan teori-teori diatas, maka dapat 

dipahami bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari 

seorang siswa. Faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa, 

mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan hasil belajar siswa. 

Dalam hal ini faktor dari dalam diri siswa yang turut mempengaruhi hasil 

belajar siswa meliputi kecerdasan, motivasi siswa, minat, sikap dan bakat.  

Sedangkan faktor-faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu lingkungan sosial keluarga, lingkungan sosial sekolah, 

lingkungan sosial masyarakat. Dengan demikian dalam menentukan hasil 

belajar siswa terdapat komponen-komponen atau elemen-elemen yang 

mendukung dan mempunyai pengaruh. 

Terdapat tiga aspek penilaian hasil belajar siswa menurut Bloom (dalam 

Prasetyo, Sumardjono. 2010) dalam tujuan pembelajaran, antara lain 

sebagai berikut :  

1. Belajar kognitif yang terdiri dari enam taraf yaitu pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian. 

2. Belajar afektif terdiri dari perilaku yang berhubungan dengan sikap 

kesadaran, minat, perhatian, kepedulian dan tanggung jawab, 

kecakapan mendengarkan dan merespon dalam bergaul dengan 



orang lain, kecakapan mendemostrasikan karakteristik sikap-sikap 

dan penghargaan tersebut selaras dengan situasi pembelajaran serta 

bidang studi. 

3. Belajar psikomotor terdapat enam taraf yaitu : 

1) Gerak reflek yaitu tujuan yang biasanya tidak dituliaskan 

dalam tujuan pembelajaran karena tarafnya rendah. 

2) Gerakan dasar yang kebanyakan sesuai untuk anak usia dini 

yaitu merangkak, berlari, melompat, menjangkau dan 

berbalik arah. 

3) Kecakapan mengamati seperti menangkap, menulis kalimat, 

menjaga keseimbangan tubuh, membedakan benda-benda, 

memegang. 

4) Kecakapan jasmani berupa berhenti, menaikkan, bergerak 

cepat, mengubah, bereaksi. 

5) Gerakan terampil yaitu memainkan, memukul bola, 

berenang, menyelam dan menggunakan alat. 

6) Berkomunikasi yaitu mengekspresikan, membuat mimic, 

meniru mimik, mendesain menafsirkan. 

5) Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Hasil Belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar (Sudjana, 2005). 



 Howard Kingsley membagi hasil belajar kedalam tiga macam 

yaitu 1). Keterampilan dan kebiasaan, 2). Pengetahuan dan 

pengertian, 3). Sikap dan cita-cita (Kingsley, dalam Sujana, 2010). 

Sedangkan disisi yang lain Gagne membagi hasil belajar kedalam 

lima kategori yaitu: 1). Informasi Verbal, 2). Keterampilan 

Intelektual, 3). Strategi Kognitif, 4). Sikap, 5. Keterampilan Motoris 

(Gagne, dalam Nana Sujana, 2010). 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan secara kurikulum maupun tujuan secara instruksional, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang 

secara garis besar membagi menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotorik (Nana Sujana, 2010). Adapun 

kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk melihat hasil belajar 

dari aspek kognitif, setelah melalui proses pembelajaran. 

Hasil belajar dapat diketahui setelah melalui proses evaluasi. 

Evaluasi adalah penelitian dalam bidang pendidikan atau penilaian 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan 

(Sudjiono, 2008). Adapun hasil belajar yang dilihat dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar dari aspek kognitif. Hasil belajar termasuk 

dalam kelompok atribut kognitif yang“respons” hasil pengukurannya 

tergolong pendapat (Judgment), yaitu respon yang dapat dinyatakan 

benar atau salah (Suryabrata, 2009). 



Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat dipahami 

bahwa hasil belajar merupakan suatu tindakan atau perilaku oleh 

siswa, setelah mengalami dan mengikuti proses belajar baik secara 

kelompok maupun individu.  

B. Pembelajaran  

1. Pengertian Pembelajaran 

Manusia merupakan makhluk yang mampu untuk melakukan proses 

pembelajaran lebih baik dari pada binatang. Semua pembelajaran pada 

akhirnya akan bermuara pada asosiasi dan deferensiasi, kedua hal tersebut 

merupakan mekanisme dasar pembelajaran yang telah diajukan selama 

berabad-abad. Asosiasi adalah pembelajaran bahwa dua hal yang harus 

dijalankan secara bersama-sama misalkan membawa sendok akan selalu 

dengan garpu atau pisau, guntur selalu diikuti dengan cahaya. 

 Deferensiasi adalah pembelajaran untuk membedakan suatu hal 

dengan hal yang lain, misalkan kita belajar bahwa hijau bukan merah, 

kucing bukan anjing. Dengan demikian bahwa asosiasi dan deferensiasi 

ibaratnya merupakan sisi dari suatu koin yang satu kadang tampak jelas 

dan yang lain tidak (C.G. Boeree. 2008). Pembelajaran merupakan proses 

interaksi antara siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

kondisi yang disengaja diciptakan agar terjadi perubahan tingkah laku 

(Jazuli, 2007). Selain itu pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku 

yang relatif permanen, yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman 

(Stephen, 2007).  



Pembelajaran yang berkualitas sangatlah tergantung pada motivasi 

pelajar dan kekreatifitasan pengajar. Dengan adanya motivasi yang tinggi 

dari pelajar, serta ditunjang dengan pengajar yang kreatif serta mampu 

menfasilitasi pelajar, maka akan mewujudkan keberhasilan pencapaian 

target belajar. Adapun target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap 

dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Terwujudnya desain 

pembelajaran yang baik, ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai, 

serta ditambah dengan kekreatifitasan guru, maka akan membuat peserta 

didik/ pelajar lebih mudah mencapai target belajar. 

Kegiatan pembelajaran dirancang dalam rangka untuk memberikan 

sebuah pengalaman dan pengetahuan, dimana dalam prosesnya selalu 

melibatkan interaksi antara guru dan murid, lingkungan serta sumber 

belajar yang lain guna memperoleh tujuan belajar. Pembelajaran berarti 

upaya meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan keterampilan siswa. 

Kemampuan tersebut dikembangkan bersama dengan perolehan 

pengalaman belajar, adapun pengalaman merupakan proses yang berlaku 

deduktif atau induktif dan terus-menerus (Dimyati. 2002).  

Berdasarkan dari beberapa definisi para ahli diatas, maka dapat 

dipahami bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi  antara 

siswa dan guru, dalam rangka meningkatkan kemampuan kognitif, afektif 

dan keterampilan siswa. 

Ada beberapa karakteristik yang terdapat dalam komponen 

pembelajaran (Sanjaya, 2006) yaitu : 



1. Pembelajaran Berarti Membelajarkan Siswa 

Tujuan paling utama mengajar adalah membelajarkan siswa, 

maka harus ada kriteria keberhasilan proses pembelajaran yang dapat 

diukur dari sejauh manakah siswa telah mampu melakukan sebuah 

proses belajar, bukan dari sejauh mana siswa telah menguasai materi 

pelajaran. Hal ini memberikan gambaran bahwa guru tidak lagi hanya 

berperan sebagai sumber belajar, melainkan berperan sebagai orang 

yang membimbing dan menfasilitasi supaya siswa mau dan mampu 

belajar. 

Melalui kondisi seperti ini guru dituntut untuk memperhatikan 

perbedaaan-perbedaan setiap siswa agar menggunakan cara untuk 

membelajarkan siswa tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Profesionalisme sebagai guru yang menguasi cara mengajar harus 

dimiliki, cara mengajar tidak hanya menggunakan guru yang 

bersangkutan namun dengan cara yang dapat dimengerti atau 

dipahami oleh siswa. 

2. Proses Pembelajaran Berlangsung dimana saja 

Sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang berorientasi 

pada siswa, maka proses pembelajaran bisa terjadi dimana saja. 

Kelas bukanlah satu-satunya tempat belajar siswa, tetapi siswa dapat 

memanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai dengan kebutuhan dan 

sifat materi pelajaran. Misalkan ketika siswa hendak mempelajari 



tentang fungsi pasar, maka pasar itu sendiri merupakan tempat 

belajar siswa. 

3. Pembelajaran Berorientasi pada Pencapaian Tujuan 

Tujuan dari pembelajaran bukanlah penguasaan dari materi 

pelajaran, akan tetapi lebih ke proses untuk mengubah tingkah laku 

siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian 

penguasaan materi bukanlah akhir dari proses pengajaran, tetapi 

hanya sebagai tujuan untuk pembentukan tingkah laku yang lebih 

luas. Artinya bahwa sejauh mana materi yang dikuasai siswa dapat 

membentuk pola perilaku siswa itu sendiri. 

Dengan demikian terdapat beberapa karakteristik didalam 

komponen pembelajaran, yang memberikan gambaran bahwa 

pembelajaran berarti membelajarkan siswa, prosesnya berlangsung 

dimana saja dan berorientasi pada tujuan. Adapun untuk mencapai 

komponen tersebut, dibutuhkan model pembelajaran. Terdapat 

beberapa macam model pembelajaran antara lain yaitu model 

pembelajaran langsung dan model pembelajaran kooperatif. 

2. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru (Suprijono, 2010). Selain itu pembelajaran kooperatif 

adalah para siswa akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan 



empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru (Slavin, 

2005). 

Perlu dipahami bahwa tidak semua kerja kelompok biasa dianggap 

pembelajaran kooperatif, guna mencapai hasil yang maksimal. Ada lima 

unsur model pembelajaran gotong royong yang harus diterapkan (Johnson 

dan Johnson dalam Lie, 2002). 

Kelima unsur tersebut adalah :  

a) Saling Ketergantungan positif. 

Artinya bahwa dalam pembelajaran kooperatif memberikan 

kesempatan yang sama kepada siswa untuk saling membantu satu 

sama lain untuk menguasai materi pelajaran. Usaha yang dilakukan 

oleh anggota kelompok, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

kelompok. Setiap anggota mampu berpartisipasi secara aktif untuk 

mencapai tujuan bersama. Selain itu adanya ketergantungan positif 

dapat memacu setiap individu untuk meningkatkan usahanya, guna 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

b) Tanggung Jawab Perseorangan. 

Artinya bahwa dalam tanggung jawab perseorangan setiap 

anggota dalam kelompok perlu memperhatikan dan menyadari 

tentang tanggung jawab perseorangan. Keberhasilan kelompok 

sangat dipengaruhi oleh keberhasilan individu seseorang dalam 

menyelaesaikan tugasnya. Oleh karena itu kunci utama yang dapat 

mendorong keberhasilan tanggung jawab individu dalam kelompok 



terletak pada tugas yang telah dirancang guru untuk dikerjakan 

setiap kelompok. 

c) Tatap Muka 

Tatap muka merupakan kegiatan interaksi yang mampu 

membentuk pembelajara untuk bersinergi yang menguntungkan 

semua anggota. Inti dari sinergi adalah menghargai perbedaan, 

memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan masing-masing. 

Setiap anggota kelompok mempunyai latar belakang pengalaman, 

keluarga dan sosial-ekonomi yang berbeda satu sama lainnya. 

Perbedaan ini akan menjadi modal utama dalam proses saling 

memperkaya antar anggota kelompok. 

d) Komunikasi Antar Anggota. 

Unsur komunikasi antar anggota menghendaki agar para 

pembelajar perlu dibekali dengan berbagai macam keterampilan 

berkomunikasi, sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, 

karena tidak setiap siswa mempunyai keahlian mendengar dan 

berbicara. Keberhasilan kelompok juga sangat bergantung pada 

kesediaan para anggotanya untuk mengutarakan pendapatnya.  

e) Evaluasi Proses Kelompok. 

Evaluasi ini dilakukan guna meningkatkan efektifitas 

kinerja kelompok. Proses kerjasama dalam kelompok, serta 

mempunyai tujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan untuk 

mencapai tujuan bersama. 



Beberapa keterampilan yang harus ada dalam model 

pembelajaran kooperatif (Wena, 2009) yaitu : 

1) Pembentukan (Forming) yaitu keterampilan yang 

dibutuhkan untuk membentuk kelompok dan 

membentuk sikap dengan norma. 

2) Pengaturan (Functioning) merupakan keterampilan 

untuk mengatur aktivitas kelompok dalam 

menyelesaikan tugas dan membina hubungan kerja 

sama diantara kelompok. 

3) Perumusan (Formating) merupakan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk pembentukan pemahaman 

yang lebih dalam terhadap baha-bahan yang dipelajari, 

merangsang penggunaan tingkat berfikir yang lebih 

tinggi dan menekankan penguasaan serta pemahaman 

dari materi. 

4) Penyerapan (Fermenting) merupakan keterampilan 

yang dibutuhakn untuk merangsang pemahaman 

konsep sebelum pembelajaran, konflik kognitif, 

mencari lebih banyak informasi yang dibutuhkan serta 

mengkomunikasikan pemikiran untuk memperoleh 

kesimpulan. 

 

C. Metode Pembelajaran Make a Match  



Metode berasal dari bahasa Yunani “Methods” yang berarti cara atau jalan 

yang harus ditempuh. Metode merupakan cara kerja yang diterapkan yang 

sesuai untuk mencapai tujuan tertentu (Toni R J dalam Abimanyu dkk, 2008). 

Metode merupakan pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (KBBI, 

2008), dengan demikian metode berarti suatu cara yang harus dilewati untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud metode disini adalah cara 

tertentu yang dilakukan oleh seorang guru yang akan diterapkan kepada siswa 

dalam rangka memberikan informasi kepada siswa. Salah satu metode 

pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan oleh siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas adalah metode pembelajaran Make a Match (mencari 

pasangan).  

Adapun yang dimaksud dengan Metode Mencari Pasangan (Make a 

Match) adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan didalam kelas sambil 

bermain dengan teman, pada suasana yang menyenangkan tetapi mengenai 

sasaran. Hal ini dikarenakan siswa berkompetisi untuk lebih cepat menemukan 

pasangan dari kartu soal atau jawaban yang dibawa (Suherman, 2008). Adapun 

tujuan dari Metode Pembelajaran Make A Match adalah untuk melatih siswa 

agarlebih cermat dan kuat pemahamannya terhadap suatu materi, sehingga 

siswa diajak berfikir cepat, menghafal serta menganalisis dan berinteraksi 

sosial (Fachrudin, 2009). Metode pembelajaran Make a Match adalah cara 

pembelajaran aktif untuk mendalami atau melatih materi yang telah dipelajari 

guna memperoleh hasil belajar yang baik, dimana setiap siswa menerima kartu 

bisa kartu soal atau jawaban, yang selanjutnya mencocokannya sesuai dengan 



kartu yang dipegang. Berikutnya Saiful Amin menyatakan bahwa tujuan dari 

metode Make A Match adalah melakukan pendalaman materi, menggali materi 

dan selingan (Saiful Amin, 2001). 

Salah satu ciri dari pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran 

yang menitikberatkan pada gotong-royong dan kerja sama kelompok. Dalam 

penerapan pembelajaran ini, siswa harus mencari pasangan atau mencocokan 

kartu yang merupakan jawaban atau soal dengan batas waktu yang telah 

ditentukan.  

Metode pembelajaran Make a Match atau metode mencari pasangan 

dikembangkan oleh Lorna Curren, Metode Make A Match merupakan metode 

pembelajaran yang dalam pelaksanaanya siswa diminta untuk mencari 

pasangan kartu soal atau jawaban sebelum batas waktunya, serta mencocokkan 

kartu yang diperoleh. Selanjutnya dijelaskan bahwa metode ini bertujuan 

meningkatkan partisipasi, keaktifan dan meningkatkan hasil belajar 

(Ramadhan, 2008). Salah satu keunggulan metode ini adalah siswa mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep dalam suasana menyenangkan.  

Langkah-langkah dalam penerapan metode pembelajaran Make a Match 

(Prihastiwi, 2009) sebagai berikut : 

1. Tahap Awal 

a. Guru menyiapkan konsep atau topik yang cocok untuk sesi 

review. 

b. Guru menyiapkan kertas yang berbeda warna untuk membuat 

kartu soal dan jawaban. 



c. Guru menulis pertanyaan pada kartu soal dan jawaban 

pertanyaan pada kartu jawaban. 

d. Kartu soal dan jawaban dibuat dalam jumlah yang sama agar 

dapat dipasangkan. 

2. Tahap Inti 

a. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 mendapat 

kartu soal dan kelompok 2 kartu jawaban. 

b. Setiap siswa mendapat kartu soal atau kartu jawaban. 

c. Setiap siswa yang sudah mendapatkan sebuah kartu soal atau 

jawaban, memikirkan jawaban atas soal dari kartu yang 

dipasangkan. 

d. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan 

kartunya. 

e. Pasangan siswa yang sudah dapat mencocokan pasangan 

kartunya, kemudian saling duduk berdekatan. 

f. Pasangan siswa mempresentasikan topik yang diperoleh dan 

ditanggapi oleh kelompok lain. 

g. Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran pasangan 

kartu-kartu tersebut. 

h. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dan sebelumya. 

 

 



3. Tahap Akhir 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan 

terhadap materi pelajaran. 

b. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang 

kurang memahami materi. 

Setiap metode pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan, 

karena tidak ada metode yang terbaik. Suatu metode pembelajaran cocok 

untuk materi atau tujuan tertentu, tetapi belum tentu cocok untuk materi 

atau tujuan lainnya. Demikian juga dengan metode pembelajaran Make a 

Match mempunyai kelebihan dan kekurangan (Ramadhan, 2008).  

Adapun kelebihan Make a Match adalah sebagai berikut : 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif 

maupun fisik.  

b. Karena ada unsur permainan, maka teknik ini menyenangkan. 

c. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari. 

d. Efektifif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil 

presentasi. 

e. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk 

belajar. 

Selain kelebihan dari metode ini, juga dibuktikan dengan hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa metode pembelajaran Make a Match dapat 

meningkatkan hasil belajar (Devina, 2012). 



Beberapa kekurangan dari Make a Match antara lain : 

a. Jika tidak merancangnya dengan baik, maka banyak waktu yang 

terbuang. 

b. Dalam awal-awal penerapan teknik ini, banyak siswa yang malu 

bila berpasangan dengan lawan jenis. 

c. Jika tidak mengarahkan siswa dengan baik saat presentasi, maka 

banyak siswa yang kurang memperhatikan. 

d. Menggunakan metode ini secara terus-menerus akan 

menimbulkan kebosanan. 

e. Guru perlu persiapan alat yang memadahi. 

Berdasarkan proses belajar mengajar, siswa nampak lebih aktif mencari 

pasangan kartu antara jawaban dengan soal. Dengan ini, siswa dapat 

mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam kartu yang ditemukan 

dan menceritakan dengan sederhana dan jelas secara bersama-sama. 

D. Metode  Ceramah  

Metode ceramah adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan 

informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada 

umumnya mengikuti secara pasif (Syah, 2000). Dalam metode pembelajaran 

ceramah merupakan sebuah metode pembelajaran yang paling tradisional.  

Metode ceramah merupakan suatu cara penyajian bahan ajar atau cara 

mengajar melalui penjelasan atau penuturan secara lisan oleh guru kepada 

peserta didik (Rahardja, 2002). Metode ceramah juga merupakan metode yang 

paling popular dan banyak dilakukan oleh guru, selain mudah dalam penyajian 



juga tidak banyak memerlukan media (Mulyani, 2000). Metode Pembelajaran 

Ceramah adalah satu-satunya metode pembelajaran yang konvensional dan 

masih tetap digunakan dalam strategi belajar mengajar (Gulo, 2002). 

Metode Ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, 

karena sejak dahulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi 

lisan antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran (Djamarah, 2006).  

Berdasarkan dari beberapa-beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa dalam metode pembelajaran ceramah guru bertindak sebagai pusat dari 

proses pembelajaran, dimana sumber ilmu hanya terpusat pada guru, oleh 

karena itu didalam penerapan metode pembelajaran ini dibutuhkan skil dan 

keterampilan dari seorang guru.  

Adapun pelaksanaan dari metode ini dapat digambarkan sebagai berikut 

yaitu murid/pesrta didik duduk, melihat dan mendengarkan serta percaya 

bahwa apa yang disampaikan oleh guru adalah benar, selain itu murid 

mengutip ceramah dari penjelasan yang disampaikan guru semampu mungkin 

dan menghafalkannya tanpa ada penyelidikan lebih lanjut oleh guru yang 

bersangkutan (Daradjat, dalam Dasuki, 2006). 

Dalam menggunakan metode ceramah harus disadari bahwa adanya 4 

(empat) golongan siswa diwaktu mendengarkan ceramah yang disampaikan 

guru (Rahardjo, 2002) yaitu : 

1. Adanya siswa yang tidak mendengarkan, tidak memperhatikan 

penjelasan guru, tetapi malah bicara dengan teman sebelah atau 

yang lainnya. 



2. Ada siswa yang mendengarkan dengan telinga saja, dalam artian 

belum menggunakan pikirannya secara aktif. 

3. Ada siswa yang mendengarkan dengan telinga serta menggunakan 

pikiran secara aktif. Dengan kata lain penjelasan guru ditangkap 

dengan telinga dan dimengerti secara benar. 

4. Ada siswa yang mendengarkan, memperhatikan secara cerdas 

dalam artian siswa itu penuh konsentrasi menggunakan pikiran 

untuk memahami.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode 

pembelajaran, bahwa setiap metode selalu mempunyai keunggulan dan 

kelemahan. Keunggulan dan kelemahan dari metode ceramah adalah sebagai 

berikut (Zaini, 2008) 

Keunggulan :  

1) Praktis dari sisi persiapan dan media yang digunakan. 

2) Efisien dari waktu dan biaya. 

3) Dapat menyampaikan materi yang banyak 

4) Mendorong pengajar/dosen menguasai materi. 

5) Lebih mudah mengontrol kelas. 

6) Peserta didik tidak perlu persiapan. 

7) Peserta didik dapat langsung menerima ilmu pengetahuan. 

Kelemahan : 

1) Membosankan. 

2) Peserta didik tidak aktif. 



3) Informasi hanya satu arah. 

4) Feed back relatif rendah. 

5) Menggurui dan melelahkan. 

6) Kurang melekat pada ingatan peserta didik. 

7) Kurang terkendali, baik waktu maupun materi. 

8) Monoton. 

E. Pendidikan Kewarganegaraan 

Suatu Negara dikatakan menganut prinsip Rule of Law apabila memenuhi 

beberapa persayaratan yang ditentukan oleh “International Commission Of 

Jurist” dalam Konferensi di Bangkok pada Tahun 1966, yaitu perlindungan 

konstitusional badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan 

umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk 

berserikat/berorganisasi dan beroposisi serta diselenggarakannya Pendidikan 

Kewarganegaraan/Civic Education (Rahardja, 2008).  

Pendidikan Kewarganegaraan adalah bidang studi yang bersifat 

interdisipliner ilmu-ilmu sosial yang secara struktural bertumpu pada disiplin ilmu 

politik, khususnya konsep demokrasi politik untuk aspek hak dan kewajiban (Aziz, 

2011).    

Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik agar dapat menjadi warga 

Negara yang memahami, menyadari dan mampu menggunakan hak, serta 

menjalankan kewajiban kenegaraannya secara bertanggung jawab. 



Berdasarkan maksud tersebut maka Pendidikan kewarganegaraan 

minimal mencakup : 

1. Penanaman ide-ide dan prinsip-prinsip etika dan moral, yang 

memberi arah, makna dan tujuan bagi seluruh bangsa. 

2. Penanaman dan pengembangan pengetahuan yang diperlukan untuk 

berfikir dan bertidak cerdas dalam menghadapi isu-isu kenegaraan 

mutakhir. 

3. Pengembangan keterampilan dan teknik-teknik yang diperlukan 

warga Negara dalam menunaikan tanggung jawab kenegaraan 

(Bambang SS dkk, 2011). 

Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya dijalankan dengan memadukan 

pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran layanan masalah. Tujuan 

dari pembelajaran berbasis masalah adalah melatih siswa supaya mampu 

menjalani kehidupan demokratis yang selalu diliputi persoalan bersama.  

Sedangkan pembelajaran layanan masyarakat memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk mempraktikkan teori yang dipelajari dikelas dan sebaiknya 

juga memperoleh tilikan untuk memperjelas analisa akademiknya (Ehrlic 

dalam Saptono, 2010). 

Pada dasarnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk 

menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter 

seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran 



Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut (KTSP, 2006) : 

a. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi 

isu-isu yang merkaitan dengan kewarganegaraan. 

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta 

bertindak secara cerdas. 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk 

diri sendiri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia, 

serta agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain. 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa baik dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Dengan demikian bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu 

usaha sadar yang dilakukan peserta didik, guna meningkatkan dan 

mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik agar 

mampu memahami dan mengerti serta menyadari hak dan kewajiban 

sebagai warganegara yang baik 

1. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu : 

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Fitria Ningrum Arbangatum 

(UNY) dengan Judul : Pengaruh Model Cooperative Learning Teknik 

Make A Match Terhadap Hasil Belajar IPS Kelas IV SD Negeri Limbasari 

Kecamatan Bobot Sari Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Tahun Ajaran 



2011/2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain Pre Test 

Post Test Control Desaign, dimana kelas IV A sebagai kelas eksperimen 

dan kelas IV B sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kelas eksperimen mempunyai 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 Post Test mata pelajaran 

IPS pada siswa yang diberi perlakuan (kelas eksperimen) dengan model 

Cooperative Learning teknik Make a Match, dengan siswa yang tidak 

diberi perlakuan (kelas kontrol). Untuk mengetahui perbedaan yang nyata 

maka dilakukan analisis statistic dengan uji –t yang didapatkan harga t 

sebesar 2,209. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh model Cooperative teknik Make a Match terhadap hasil belajar 

IPS siswa kelas IV. 

2. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Abidah (UM) 2011 dengan Judul : 

Pengaruh Model Pembelajaran Make a Match Terhadap Hasil Belajar 

Geografi Materi Hidrosfer Kelas VII SMP BSS (Brawijaya Smart School) 

Malang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain eksperimen 

semu (Quasi Eksperiment) yang dikembangkan dengan pre test-post test 

control group design. Subjek penelitian ini adalah kelas VII C sebagai 

kelas eksperimen dan kelas VII A sebagai kelas kontrol. Instrument yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes subjektif. Data pada penelitian 

ini terdiri dari tiga jenis data yaitu data kemampuan awal siswa, data 

kemampuan akhir siswa dan data hasil belajar IPS Geografi siswa. Hasil 



penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

lebih tinggi dari pada kelas kontrol, yakni 21,51 untuk kelas eksperimen 

dan 19,27 untuk  kelas kontrol. Hasil analisis uji-t menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi sebesar 0,001. Dengan demikian penelitian ini 

menunjukkan bahawa terdapat pengaruh model pembelajaran Make a 

Match terhadap hasil belajar geografi materi Hidrosfer siswa kelas VII 

2. Kerangka Berfikir 

 

  

 

  

 

 

Gambar 2.1 

Alur Kerangka Berfikir 

 

Kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode pembelajaran make a match dan metode ceramah. 

Berangkat dari rumusan masalah, apakah ada perbedaan pengaruh metode 

pembelajaran make a match dan metode ceramah terhadap hasil belajar PKn. 

Apabila ditinjau dari segi teoritis bahwa metode pembelajaran make a match 

merupakan bentuk pembelajaran yang mampu meningkatkan kreatifitas dan 

rasa tanggung jawab siswa dalam pembelajaran. Terdapat beberapa kelebihan 
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dari metode ini diantaranya yaitu dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, 

baik secara kognitif maupun fisik serta meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang dipelajari. Metode pembelajaran ini membuat siswa 

menjadi lebih aktif dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dialami. Berdasarkan tinjauan teoritis, bahwa metode pembelajaran make a 

match mampu membuat siswa menjadi aktif untuk belajar baik secara kognitif 

maupun fisik. 

Sedangkan metode ceramah merupakan metode yang sangat popular dan 

biasa digunakan dalam proses pembelajaran. Metode ini secara teoritis 

memiliki beberapa kelebihan, sehingga mudah digunakan. Namun demikian 

kelebihan-kelebihan yang ada pada metode ceramah, hanya berfokus untuk 

mempermudah kinerja guru dalam mengajar, akan tetapi tidak membuat siswa 

menjadi aktif dalam proses pembelajaran. 

Baik metode pembelajaran make a match maupun metode ceramah 

keduanya memberikan dampak kepada siswa, baik siswa yang aktif dan siswa 

yang pasif dalam proses pembelajaran dan pada akhirnya akan berpengaruh 

pada hasil belajar. Hasil belajar yang dilakukan oleh siswa yang aktif akan 

lebih tinggi dari hasil belajar yang dilakukan siswa pasif. 

3. Hipotesis 

Ada perbedaan pengaruh signifikan antara metode pembelajaran Make a Match 

dengan metode ceramah terhadap hasil belajar PKn siswa kelas VIII SMP Pangudi 

Luhur Salatiga Semester Ganjil Tahun 2012/2013. 


