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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hasil Belajar 

Untuk mendapatkan hasil belajar yang akan dicapai diperlukan evaluasi, 

dimana bertujuan untuk mengukur berhasil tidaknya siswa dalam proses 

pembelajaran. Maka dengan adanya evaluasi diharapakan siswa lebih mengerti 

dalam pembelajaran yang diberikan secara langsung. Hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya 

(Sudjana,2011: 22). Dalam proses pembelajaran, hasil pembelajaran mempunyai 

peranan yang sangat penting selain itu dalam proses penilaian terhadap hasil 

belajar juga sangat penting karena hasil belajar itu dapat dijadikan tolak ukur bagi 

guru dalam menentukan keberhasilan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai. 

Menurut Winkel dalam Purwanto (2010: 45). mengemukakan bahwa” 

hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap 

dan tingkah lakunya”. Pendapat dari Winkel dalam Purwanto ini menekankan 

pada hasil belajar, karena menurutnya hasil belajar merupakan perubahan sikap 

dan tingkah laku. 

Hasil belajar dijadikan ukuran atau kriteria oleh guru dalam pencapaian 

tujuan pendidikan dengan memanfatkan aktivitas pengukuran yang diartikan suatu 

upaya dalam pemberian angka-angka dari suatu peristiwa atau gejala, kemudian 

diterapkan pada sistem aturan yang ada. 

Dalam pembelajaran terdapat 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotor, selain dalam pembelajaran, pada saat penilaian juga harus 

memperhatikan 3 aspek ini, Hasil belajar akan sempurna apabila di dalamnya 

memenuhi 3 aspek ranah yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebaliknya, jika 

hasil belajar kurang memuaskan berarti hasil belajar tidak memenuhi 3 aspek 
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tersebut. Pendapat ini sependapat dengan usulan Benyamin S. Bloom. Pendapat 

Benyamin S. Bloom dalam Sudjana (2011: 22). Berpendapat bahwa hasil belajar 

dikelompokkan ke dalam tiga ranah belajar yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotor. 

Menurut beberapa pendapat para ahli diatas tentang hasil belajar dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil dari kegiatan belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai kompetensi, yang 

pertama aspek kognitif yang dinyatakan dalam bentuk nilai, yang kedua aspek 

afektif yang menunjukkan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran seperti 

belajar dalam kelompok, berdiskusi, bertanya, dan yang ketiga aspek psikomotor 

yang menunjukkan ketrampilan dan kemampuan bertindak siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

2.1.1.1 Pengukuran Hasil Belajar 

Untuk mencapai suatu tujuan pendidikan guru menggunakan hasil belajar 

sebagai ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Kerlinger 

dalam Purwanto (2010: 2). Hopkins dan Antes dalam Purwanto (2010: 2). 

mendefinisikan pengukuran sebagai pemberian angka pada atribut dari obyek, 

orang  atau kejadian yang dilakukan untuk menunjukkan perbedaan dalam jumlah. 

Untuk menetapkan angka dalam pengukuran,perlu sebuah alat ukur yang disebut 

dengan instrumen. Dalam dunia pendidikan instrumen yang sering digunakan 

untuk mengukur kemapuan siswa seperti tes, lembar observasi, panduan 

wawancara, skala sikap dan angket. Berdasarkan pengertian pengukuran yang 

telah dipaparkan untuk mengukur hasil belajar siswa digunakan alat penilaian 

hasil belajar. Teknik yang dapat digunakan dalam asesmen pembelajaran untuk 

mengukur hasil belajar siswa dengan menggunakan teknik tes dan non tes, antara 

lain : 

1. Tes 

Tes adalah seperangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk 

memperoleh informasi tentang tentang atribut pendidikan yang setiap butir 

pertanyaan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap 
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benar Suryanto dalam Wardani NS, dkk. (2012: 70). Dalam penelitian ini, 

tes yang digunakan adalah tes formatif pada pertemuan kedua tiap 

siklusnya. Bentuk tes terdiri dari pilhan ganda dan uraian.  

 

2. Non Tes (Tidak Tertulis) 

Teknik non tes sangat penting dalam mengakses siswa pada ranah afektif 

dan psikomotor, berbeda dengan teknik tes yang lebih menenkankan pada 

aspek kognitif. Penelitian ini juga menggunakan teknik non tes yang berupa 

observasi. 

a) Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk teknik 

nontes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan 

terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis 

(Hamdani,2011: 317). 

Untuk mengukur ketercapaian tujuan dari pembelajaran maka 

digunakan alat yang bernama instrumen atau alat ukur. Ada instrumen 

butir-butir soal apabila pengukuranya menggunakan ter, pengukuran 

instrumen dengan memanfaatkan pengamatan atau observasi akan 

mempergunakan instrumen lembar pengamatan atau observasi.  

Instrumen digunakan sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan 

pembelajaran peserta didik haruslah dengan data yang valid, yang dapat 

diartikan instrumen itu adalah instrumen yang dapat mengukur apa yang 

sudah seharusnya diukur. Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan 

mengenai hasil belajar dalam penelitian adalah besarnya skor siswa yang 

diperoleh dari skor tes formatif. Alat yang dipergunakan untuk mengukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran dinamakan dengan alat ukur atau 

instrumen. Ada instrumen butir –  butir soal apabila cara pengukurannya 

menggunakan tes, apabila pengukurannya dengan cara mengamati atau 

observasi akan menggunakan instrumen lembar pengamatan atau 

observasi. 



9 

 

Instrumen sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran maupun kompetensi yang dimiliki 

peserta didik haruslah valid, artinya instrumen ini adalah instrumen yang 

dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.   

 

2.1.2 Keaktifan  

2.1.2.1 Pengertian Keaktifan  

Strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan dan 

pemahaman siswa, dengan penekanan pada belajar sambil bekerja merupakan 

pengertian dari PAKEM. Salah satu komponen dari PAKEM yaitu aktif. Aktif 

merupakan proses didalam pembelajaran dimana guru harus menciptakan suasana 

sedemikian rupa, sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan 

mengemukakan gagasan (Asmani, 2011: 60). Jika dalam pembelajaran siswa tidak 

diberi kesempatan untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan 

dengan hakikat belajar. Dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif,yang 

mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain peran aktif 

pada siswa sangat penting. Menurut Glasgow dalam Asmani (2011: 66) berpendapat 

bahwa siswa aktif adalah siswa yang bekerja keras untuk mengambil tanggung jawab 

lebih besar dalam proses belajarnya sendiri.  

Susana belajar akan terasa menyenangkan jika siswa selalu aktif, dengan 

adanya siswa aktif akan tercipta juga lingkungan belajar yang aktif (active learning). 

Active learning adalah suatu pendekatan untuk mendidik para siswa agar berperan 

lebih aktif di dalam proses pembelajaran (Joel Wein dalam Asmani, 2011: 67). Unsur 

umum didalam pendekatan ini adalah mengganti peran guru yang semula selalu di 

depan kelas dan mempresentasikan materi pelajaran menjadi para siswa yang berada 

pada posisi pengajaran diri mereka sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator dalam 

proses pembelajaran. Selain itu suasana belajar yang mendukung berperan penting 

untuk terciptanya pembelajaran yang aktif. 
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2.1.2.2 Aspek Keaktifan 

Menurut Asmani (2011: 77) Suasana belajar yaitu suasana yang dapat 

membuat siswa melakukan pengalaman, interaksi, komunikasi, dan refleksi.  

1. Pengalaman  

Anak akan belajar banyak melalui berbuat dan pengalaman dengan cara 

mengaktifkan lebih banyak indra daripada hanya melalui mendengarkan 

saja. 

 

2. Interaksi  

Belajar akan terjadi dan meningkat kualitasnya bila terjadi dalam ssuatu 

interaksi dengan orang lain. Misalnya berdiskusi, saling bertanya dan 

mempertanyakan.  

 

3. Komunikasi  

Pengungkapan pikiran dan perasaan, baik lisan maupun tulis, merupakan 

kebutuhan setiap manusia dalam rangka mengungkapkan dirinya untuk 

mencapai kepuasan. Pengungkapan pikiran, baik dalam rangka 

mengemukakan gagasan sendiri maupun menilai gagasan oarang lain, akan 

memantapkan pemahaman seseorang tentang apa yang sedang dipikirkan 

atau dipelajari.  

 

4. Refleksi  

Bila seseorang mengungkapkan gagasannya kepada orang lain dan 

mendapat tanggapan, maka orang itu akan merenungkan kembali (refleksi) 

gagasannya tersebut. kemudian,melakukan perbaikan sehingga memiliki 

gagasan yang lebih baik lagi. Refleksi dapat terjadi sebagai akibat dari 

interaksi dari komunikasi. Umpan balik dari guru atau siswa lain terhadap 

hasil kerja seorang siswa, berupa pertanyaan yang menantang, membuat 

siswa berpikir dan terpacu untuk melakukan refleksi tentang apa yang 

sedang dipikirkan atau dipelajari.  
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Suasana belajar yang dapat menciptakan siswa aktif dapat dilihat dari 

beberapa aspek yaitu pengalaman siswa dalam pembelajaran akan menjadikan 

siswa ikut berpartisipasi aktif, interaksi siswa dengan siswa lain maupun siswa 

dengan guru dapat meningkatkan keaktifan siswa, komunikasi yang terjadi dalam 

pembelajaran akan menghidupkan suasana belajar yang kondusif, dan refleksi 

yang didapat dari baik dari siswa lain maupun guru akan menjadikan siswa 

termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi.  

Menurut Asmani (2011: 92) siswa dikatakan aktif apabila memenuhi 

beberapa kriteria berikut ini:  

1. Membangun konsep bertanya  

2. Bertanya  

3. Bekerja, terlibat, dan berpartisipasi  

4. Menemukan dan memcahkan masalah  

5. Mengemukakan gagasan  

6. Mempertanyakan gagasan  

 

Dalam menilai keaktifan siswa dapat dilakukan dengan observasi langsung 

pada saat proses pembelajaran. Dengan demikian keaktifan yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu tingkah laku siswa pada saat pembelajaran atau keikutsertaan 

siswa dalam pembelajaran. 

 

2.1.3  Model Pembelajaran Tipe Make A Match 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Tipe Make A Match 

Proses pembelajaran yang baik adalah yang dapat menciptakan 

pembelajaran yang efektif dengan adanya komunikasi dua arah antara guru 

dengan peserta didik yang tidak hanya menekan pada apa yang dipelajari tetapi 

menekan bagaimana ia harus belajar. Menurut Asmani (2011: 77). Suasana belajar 

yang dapat menciptakan siswa aktif dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu 

pengalaman siswa dalam pembelajaran akan menjadikan siswa ikut berpartisipasi 

aktif, interaksi siswa dengan siswa lain maupun siswa dengan guru dapat 
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meningkatkan keaktifan siswa, komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran akan 

menghidupkan suasana belajar yang kondusif, dan refleksi yang didapat dari baik 

dari siswa lain maupun guru akan menjadikan siswa termotivasi untuk menjadi 

lebih baik lagi.  

Salah satu alternatif untuk pengajaran tersebut adalah menggunakan model 

pembelajaran Make A Match (Mencari Pasangan). Penerapan model 

pembelajaran yang bervariasi akan mengatasi kejenuhan siswa sehingga dapat 

dikatakan bahwa model pembelajaran sangat berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan (Make 

A Match) yang diperkenalkan oleh Curran tahun 1994 dalam Asikin (2009: 24)  

menyatakan bahwa Make a Match adalah kegiatan siswa untuk mencari pasangan 

kartu yang merupakan jawaban soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat 

mencocokkan kartunya akan diberi point dan yang tidak berhasil mencocokkan 

kartunya akan diberi hukuman sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guru 

lebih berperan sebagai fasilitator dan ruangan kelas juga perlu ditata sedemikian 

rupa, sehingga menunjang pembelajaran kooperatif. Keputusan guru dalam 

penataan ruang kelas harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi ruang kelas 

dan sekolah. 

Dengan adanya model pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan 

(Make A Match) siswa lebih aktif untuk mengembangkan kemampuan berpikir, 

disamping itu (Make A Match) juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya dan mengeluarkan pendapat serta berinteraksi dengan siswa yang 

menjadikan aktif dalam kelas. Model Pembelajaran Make-A Match artinya model 

pembelajaran mencari pasangan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan jika 

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

kartu tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu lainnya berisi jawaban dari 

pertanyaan tersebut. 
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Menurut Huda (2011), ada berbagai manfaat pembelajaran kooperatif 

adalah: 

1. Dapat memotivasi siswa untuk saling membantu pembelajaranya satu 

sama lain. 

2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya (sebagaimana 

kepada diri mereka sendiri) untuk melakukan yang terbaik. 

3. Meningkatkan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk bekerja secara 

efektif. 

4. Dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menggunakan 

ketrampilan bertanya dan membahas sesuatu masalah. 

5. Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan 

ketrampilan berdiskusi. 

2.1.3.2 Langkah-langkah Model Pembelajaran Make A Match 

Menurut Huda (2013: 252). Sintak strategi Make A Match dapat dilihat 

pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran berikut ini : 

1. Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi dirumah. 

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

kelompok diminta untuk berhadap-hadapan. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. Jika wkatu sudah habis, mereka harus diberitahu bahwa waktu sudah 

habis. Siswa yang belum menemukan pasangan diminta untuk berkumpul 

tersendiri. 

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

yang tidak mendapat pasangan memperhatikan dan memberikan tanggapan 

apakah pasangan itu cocok atau tidak. 

7. Terakhir, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan 

pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang memberikan presentasi. 

8. Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai seluruh 

pasangan melakukan presentasi. 

 

2.1.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Make A Match 

Menurut Huda (2013: 253). Model Pembelajarn Make A Match. Suatu 

model pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun 

kelebihannya sebagai berikut: 

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

fisik. 

2. Karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan. 

3. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

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

5. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 

 

Kelemahan dari model ini sebagai berikut: 

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

terbuang. 

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

berpasangan dengan lawan jenisnya. 

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

kurang memperhatikan pasa saat presentasi pasangan. 
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4. Guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman pada siswa 

yang tidak mendapat pasangan, karena mereka bisa malu. 

5. Menggunakan metode ini secara terus-menerus akan menimbulkan 

kebosanan. 

 

2.1.4  Media Pembelajaran 

2.1.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium (Bahasa Latin) 

yang secara harafiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan 

penerima pesan (Heinich dalam Kumiyanto 2010). 

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi 

menyampaikan pesan pembelajaran (Bovee dalam Dewi 2005). Pembelajaran 

adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Banyak 

batasan atau pengertian yang dikemukakan para ahli tentang media, diantaranya 

adalah: Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Asosociation of 

Education and Communication Technology (AECT).  

Dari pengertian diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa substansi dari 

media pembelajaran adalah bentuk saluran, yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan, informasi atau bahan pelajaran kepada penerima pesan atau pembelajar 

dapat pula dikatakan  bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangsang 

pembelajar untuk belajar 

 

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Media Pembelajaran 

 

1. Tujuan Media  Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat digunakan untuk mendukung tercapainya 

tujuan pembelajaran dan menghubungkan komunikasi interaktif antara guru 

dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar di kelas. Menurut  

Hujair AH. Sanaky (2009:4), tujuan dari media pembelajaran antara lain:  
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a) Mempermudah proses pembelajaran di kelas. 

b) Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. 

c) Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar 

d) Membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran 

 

2.  Manfaat Media Pembelajaran 

Kemudian Sudjana dan Rivai (dalam Juliantara, 2009) mengemukakan 

beberapa manfaat media dalam proses belajar siswa, yaitu: 

a) Dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan 

lebih menarik perhatian mereka. 

b) Makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga dapat 

dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta 

pencapaian tujuan pengajaran. 

c) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan 

atas komunikasi verbal melalui kata-kata. 

d) Siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak 

hanya mendengarkan tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan, 

melakukan langsung, dan memerankan. 

 

2.1.4.3 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Pertimbangan media yang akan digunakan dalam pembelajaran menjadi 

pertimbangan utama, karena media yang dipilih harus sesuai dengan:  

 1. Tujuan pengajaran 

 2. Bahan pelajaran 

 3. Metode mengajar 

 4. Alat yang dibutuhkan 

 5. Pribadi mengajar 
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 6. Minat dan kemampuan mengajar 

 7. Situasi pengajaran yang sedang berlangsung 

Keterkaiatan antara  media pembelajaran dengan tujuan, materi, metode, 

dan kondisi pembelajar, harus menjadi perhatian dan pertimbangan pengajar 

untuk memilih dan menggunakan media dalam proses pembelajaran dikelas, 

sehingga media yang digunakan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Sebab media pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terkait 

dan memiliki hubungan secara timbalebalik dengan  empat aspek tersebut. 

Dengan demikian, alat-alat, sarana, atau media pembelajaran yang digunakan 

harus disesuaikan dengan empat aspek tersebut, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. 

2.1.4.4 Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Sadiman, dkk (2010: 17) media pembelajaran mempunyai 

kegunaan atau manfaat sebagai berikut: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 

3. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini, media pendidikan berguna 

untuk: 

a) Menimbulkan kegairahan belajar. 

b) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik 

dengan lingkungan dan kenyataan. 

c) Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya. 

4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan 

dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi 

pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan banyak 

mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri. Apalagi 
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bila latar belakang lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. Masalah 

ini dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuan 

dalam: 

a) Memberikan perangsang yang sama. 

b) Mempersamakan pengalaman. 

c) Menimbulkan persepsi yang sama. 

  

Hasil penelitian Edmund Faison, dkk (dalam Nana Sudjana dan Ahmad 

Rivai, 2009) tentang pennggunaan gambar visual dalam pembelajaran 

disimpulkan: 

1. Terdapat beberapa hasil penelitian bahwa untuk memperoleh hasil belajar 

bagi pembelajar secara maksimal yaitu: 

a) Gambar-gambar yang digunakan harus jelas. 

b) Gambar harus familiar dgn pembelajar. 

c) Gambar yang digunakan ukurannya cukup besar. 

d) Terdapat bukti, gambar-gambar berwarna lebih menarik minat 

pembelajar. 

Hasil penelitian Mabel Rudisill. gambar-gambar yang disukai anak-anak 

adalah gambar-gambar berwarna yang menumbuhkan impresi atau kesan realistik. 

2.1.4.5 Pengertian Media Flash Player 

Aplikasi Macromedia Flash merupakan sebuah aplikasi yang sangat 

terkenal dalam hal komputer grafis. Dengan menggunakan perangkat lunak ini 

kita dapat membangun dan membuat berbagai macam hal yang berhubungan 

dengan komputer grafis, seperti presentasi, multimedia, CD interaktif, animasi 

(animasi pada halaman web, film kartun, iklan, dan sebagainya), slide show foto, 

dan masih banyak lainnya . 

a) Menurut Rosch definisi animasi adalah kombinasi dari computer dan 

video.  
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b) Menurut McCornick multimedia secara umum merupakan kombinasi 

tiga elemen, yaitu suara, gambar dan teks.  

c) Menurut Turban, dkk multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 

dua media input atau output dari data, media ini berupa audio (suara, 

musik), animasi, video, teks, grafik, dan gambar.  

d) Menurut Robin dan Linda multimedia merupakan alat yang dapat 

menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang 

mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video.  

e) Definisi lain dari multimedia yaitu dengan menempatkan dalam 

konteks seperti yang dilakukan Hofstetter, multimedia adalah 

pemanfaatan computer untuk membuat dan menggabungkan teks, 

grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan 

menggabungkan link dan tools yang memungkinkan navigasi, 

berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. 

 

2.1.5 Hakikat Mata Pelajaran IPA 

2.1.5.1 Pengertian IPA 

Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari 

tentang fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di alam. IPA mempunyai 

beberapa pengertian dari pengertian IPA itu sendiri, cara berfikir IPA, cara 

penyelidikan IPA sampai objek kajian IPA.  

Menurut Depdiknas (2006: 47) bahwa “IPA berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan”. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari.  
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Pendidikan IPA merupakan mata pelajaran yang mulai di ajarkan pada 

jenjang kelas tinggi. Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk “menacari 

tahu” dan “berbuat” sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

1.1.5.2 Tujuan IPA 

Menurut BSNP (2006) mata pelajaran IPA di SD/MI 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 berperanserta 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. 

 

1.1.5.3 Ruang Lingkup IPA 

Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a) Mahluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan 

dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 
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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. 

Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya 

 

2.2 Kajian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian orang lain yang relevan 

dijadikan titik tolak penelitian kita dalam mencoba melakukan pengulangan, 

merevisi, memodifikasi dan sebagainya. Penelitian yang relevan dengan penulis 

yaitu oleh Ana Esti Ikasari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan 

judul “Penerapan Model Make A Match dengan Media Flash Card dalam 

Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa Kelas VB SD Islam Al 

Madina”. Hasil penelitian menunjukkan aktifitas siswa dalam proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran Make A Match dalam meningkatkan 

hasil belajar IPA dengan materi kegiatan-kegiatan manusia yang dapat mengubah 

permukaan bumi pada siswa kelas VB SD Islam Al Madina meningkat. Penilaian 

aktifitas siswa, pada siklus I sebesar 81% dengan kriteria baik, dan siklus II 

sebesar 84,5% dengan kriteria sangat baik. Dan hasil belajar siswa serta 

ketuntasan Pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa adalah 68,8 dan ketuntasan 

61,5%, sedangkan pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa adalah 85,4 dan 

ketuntasan 88,5%. Disimpulkan bahwa model pembelajaran Make A Match dapat 

meningkatkan aktifitas siswa dan hasil belajar kegiatan-kegiatan manusia yang 

dapat mengubah permukaan bumi pada siswa kelas VB SD Islam Al  Madina. 

Berdasarkan analisis judul yang pernah digunakan peneliti di atas maka 

dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Dengan analisis tersebut maka peneliti melakukan penelitian 

dengan menerapkan model pembelajaran Make A Match pada pelajaran IPA untuk 
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meningkatkan hasil belajar yang juga menyertakan keaktifan siswa dalam 

penelitian  

2.3 Kerangka Berfikir 

Rutinitas pembelajaran yang berlangsung di kelas, adalah pembelajaran 

yang berpusat pada guru. Guru menggunakan metode konvensional dalam 

pembelajaran. Dimana guru mendominasi proses belajar mengajar dengan 

ceramah dan langsung penugasan. Respon siswa terhadap pembelajaran yang 

dilakukan guru adalah diam, mendengarkan, bermain, dan mengantuk, tidak 

segera dapat peduli dengan situasi yang ada baik yang diadakan oleh guru atau 

siswa yang lain, sehingga siswa cenderung untuk pasif dan hanya mendengarkan 

penjelasan guru. Kondisi ini jika siswa diberi pertanyaan atau tes, hasilnya tidak 

dapat mengerjakan secara optimal, sehingga skor yang diperoleh rendah. 

Dalam penelitian ini menerapkan media flash player untuk mengatasi 

masalah yang terjadi. Untuk memperbaiki paparan tersebut digunakan KD setelah 

pembelajaran konvensional yang dilakukan oleh guru. Dalam teknik ini, siswa 

bekerja secara berkelompok. Kelompok terbentuk secara heterogen dari 

kemampauan akademik, jenis kelamin, suku maupun agama. Penerapan model 

pembelajaran ini agar siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Bukan 

lagi guru yang mendominasi pembelajaran tetapi siswa juga terlibt aktif. Setiap 

anggota kelompok bertanggung jawab dengan tugas – tugas yang telah dibagi oleh 

kelompok. Dalam kegiatan akhir setiap perwakilan kelompok mempresentasikan 

gambar-gambar dan jawaban yang diacak. Melalui fakta – fakta yang ditemukan 

dari pengamatan siswa diminta menarik kesimpulan. 

Hal ini akan menjadikan siswa berantusias mengikuti pelajaran IPA. Siswa 

menemukan sendiri materi yang disampaikan guru. Siswa yang mengalamai 

kesulitan akan terbantu dengan teman yang lain dalam kerja kelompok. Kita dapat 

melihat perbedaannya dimana siswa lebih menyukai pembelajaran dengan 

berkelompok daripada pembelajaran yang hanya mendengarkan guru pada saat 

menerangkan materi. Siswa akan aktif dengan model pembelajaran yang 
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diterapkan, lalu siswa akan paham dan mengerti materi yang diajarkan, sehingga 

hasil belajar akan meningkat. 

Kerangka berpikir yang dipakai seperti terpapar dalam alur berpikir 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Hipotesis Tindakan 

Dari refleksi kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka pikir 

masalah maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut : Hasil belajar 

dan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPA meningkat melalui  penggunaan 

model pembelajaran Make A Match dengan media Flash Player  pada kelas 5 SD 

Negeri Salatiga 05 Semester II Tahun 2013/2014. 

KONDISI 

AWAL  

Hasil Belajar 

Siswa Rendah 

Pembelajaran masih  

Konvensional 

•  Ceramah 

•  Teacher Center 

•  Siswa Pasif  

•  Membosankan 

 

Penerapan model 

Make A Match 

melalui media 

Flash Player 

• Siswa aktif 

• Pembelajaran 

Menyenangkan 

• Pembelajaran 

bervariasi 

Hasil belajar dan 

keaktifan siswa 

meningkat  

Pemantapan 

Penerapan model 

Make A Match 

melalui media 

Flash Player 

•  Siswa aktif 

•  Pembelajaran 

bervariasi dan 

menyenangkan  

•  Siswa mudah 

mengerti materi 

yang dipelajari  

Hasil belajar 

dan keaktifan 

lebih siswa 

meningkat  


