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BAB  II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 
2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Pengertian Motivasi Belajar 

Paul Suparno (dalam Fafo, 2004: 35) mengemukakan bahwa motivasi 

belajar berkaitan dengan equilibrium (keseimbangan), yaitu upaya untuk dapat 

membuat dirinya memadai dalam menjalankan hidup ini. Dengan equilibrium 

dimaksudkan agar seseorang dapat mengatur dirinya sendiri, relatif dengan emosi 

yang bersifat kemauan (valition) sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong 

(driving forces) untuk mempelajari sesuatu. 

Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi 

memiliki komponen dalam dan komponen luar. Ada kaitan yang erat antara 

motivasi dan kebutuhan, serta drive dengan tujuan dan intensif ( Zainal Aqib, 

2010:50). 

Motivasi merupakan salah satu determinan penting dalam belajar (Martinis 

Yamin, 2004: 80). Motivasi berhubungan dengan arah perilaku, kekuatan respon 

(yakni usaha) setelah siswa memilih mengikuti tindakan tertentu, ketahanan 

perilaku (berapa lama) seseorang terus menerus berprilaku menurut cara tertentu. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

adalah dorongan untuk melakukan kegiatan belajar, baik internal maupun 

eksternal yang dapat merubah perilaku. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku 

yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Ada 6 (enam) aspek motivasi 

belajar pada individu: 

a) Tanggung jawab pribadi terhadap tugas, yaitu individu yang mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi kan selalu bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya dan selalu menerima tugas dengan senang hati. 
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b) Umpan balik atau perbuatan (tugas) yang dilakukannya, yaitu individu akan 

selalu mengharapkan hasil atau feedback dari setiap pekerjaan yang 

dilakukannya. 

c) Tugas yang bersifat moderat yang tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit tetapi 

juga tidak terlalu mudah, yang penting adanya tantangan dalam tugas, serta 

dimungkinkan diraih dengan hasil yang memuaskan, yaitu individu akan 

tertarik dengan tugas yang menantang serta memberikan hasil yang maksimal. 

d) Tekun dan ulet dalam bekerja, yaitu individu yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi akan selalu berusaha melakukan tugas pekerjaannya sebaik 

mungkin dan pantang menyerah. 

e) Dalam melakukan tugas penuh pertimbangan dan perhitungan (spekulasi dan 

untung-untungan), yaitu individu yang mempunyai motivasi belajar tinggi 

akan menghindari pekerjaan yang asalasalan atau berspekulasi karena setiap 

tugas yang dikerjakan penuh dengan pertimbangan. 

f) Keberhasilan tugas merupakan faktor yang penting bagi dirinya yang akan 

meningkatkan aspirasi dan tetap bersifat relisties, yaitu individu yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi akan selalu bersikap realistis dan 

mengutamakan keberhasilan dalam tugas. 

  

2.1.1.1. Fungsi motivasi belajar dalam pembelajaran 

1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak 

akan timbul perbuatan seperti belajar. 

2. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan 

yang diinginkan. 

3. Sebagai pengerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Kuat 

lemahnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan 

seseorang. 
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2.1.2. Pengertian Hasil Belajar 

 Menurut Nana Sudjana (2004: 14) hasil belajar adalah suatu akibat dari 

proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran yaitu berupa tes yang 

disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan. 

 Nasution (2003: 42) berpendapat bahwa hasil belajar adalah suatu 

perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai pengetahuan tetapi 

juga membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang 

belajar. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti suatu 

materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa data kuantitatif maupun kualitatif. 

  Hasil belajar siswa meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognifif, aspek 

afektif, dan aspek psikomotorik. (1) Aspek kognitif, kemampuan kognitif yang 

meliputi: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. (2) 

Aspek afektif, kemampuan afektif meliputi penerimaan, partisipasi, penilaian, dan 

penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. (3) Aspek 

psikomotorik, kemampuan psikomotorik meliputi: persepsi, kesiapan, gerakan 

tebimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, gerakan penyesuaian dan 

kreativitas (Hamalik, 2003: 160). 

 Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 

proses belajar. Selain itu hasil belajar merupakan kemampuan aktual yang diukur 

secara langsung, hasil pengukuran belajar inilah akhirnya akan mengetahui 

seberapa jauh tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah dicapai. Dalam belajar 

juga terjadi perubahan tingkah laku yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor Wordworth (dalam Ismihyani, 2000). 

 Nana Sudjana (2004: 22) hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia memerima pengalaman belajarnya. Beliau membagi hasil belajar 

menjadi 3 macam yaitu : 

a. Keterampilan dan kebiasaan 

b. Pengetahuan dan pengertian 

c. Sikap dan cita-cita 
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Dari beberapa pengertian hasil belajar dari para ahli maka 

pemikiranpenulis tentang hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran lainnya, ditinjau dengan 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Belajar itu sebagai suatu 

proses perubahan tingkah laku, atau memaknai seseatu yang diperoleh. Akan 

tetapi apabila kiat bicara tentang hasil belajar, maka hal itu merupakan hasil yang 

telah dicapai oleh si pembelajar. 

 

2.1.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Hasil Belajar 

Untuk mencapai hasil belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka 

perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain : 

a. Faktor Internal 

Faktor Internal adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang 

ditimbulkan dari dalam diri individu itu sendiri, misalnya intelegenitas, kesehatan 

siswa, dan mental. Adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern yaitu 

kecerdasan/intelegensi, bakat, minat, dan motivasi. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar yang sifatnya di luar diri siswa, yaitu misalnya beberapa pengalaman-

pengalaman, keadaan keluarga, lingkungan sekitarnya, pengaruh teman, motivasi 

guru, lingkungan belajar, dan sebagainya.Pengaruh lingkungan ini pada umumnya 

bersifat positif dan tidak memberikan paksaan kepada individu. 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam 

keluarga inilah anak pertama-tama anak mendapatkan pendidikan dan bimbingan, 

sedangkan tugas utama dalam keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak 

dasar dalam pendidikan akhlah dan pandangan hidup keagamaan “Guru dituntut 

untuk menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan, dan memiliki tingkah laku 

yang tepat dan mengajar.” Oleh sebab itu guru harus dituntut untuk menguasai 

bahan pelajaran yang disajikan, dan memiliki metode yang tepat dalam mengajar. 

Lingkungan masyarakat dapat menimbulkan kesukaran belajar anak, terutama 

anak-anak yang sebayanya. Apabila anak-anak yang sebayanya merupaka anaka-
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anak yang rajin belajar, maka anak-anak akan terangsang untuk mengikuti jejak 

mereka. Sebaliknya bila anak-anak disekitarnya merupakan kumpulan anak-anak 

nakal tiada menentu anakpun dapat terpengaruh pula. 

 

2.1.3 Tinjauan Tentang Belajar IPS di SD 

2.1.3.1 Pembelajaran IPS 

 IPS adalah mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, generalisasi yang berkaitan dengan isu sosisl serta berfungsi untuk 

mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan siswa tentang 

masyarakat, bangsa, dan negara indonesia. Sedangkan menurut (Sumantri, 2001: 

89) IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu 

tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, 

disiplin ilmu, maupun ilmu pendidikan. 

 Seperti telah disinggung diatas pada hakekatnya IPS adalah telaah 

tentang manusia dan dunianya. Manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya, 

dengan berpusat pada pembahasan tentang manusia IPS memperkenalkan kepada 

peserta didik bahwa manusia dalam hidup bersama dituntut rasa tanggung jawab 

sosial. Berbagai cara dan tehnik pembelajaran dikaji untuk memungkinkan 

konsep-konsep abstrak agar mudah dipahami oleh anak. 

IPS merupakan intergrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti 

sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu 

polotik, dan sebagainya. Pengajaran IPS lebih bersifat perkenalan mengenai “seni 

kehidupan”. Landasan pengkajian dari berbagai aspek kehidupan ini diambil dari 

berbagai sumber ilmu sosial yaitu: Sosial Budaya, Geografi, Politik, Ekonomi, 

Sosial, dan Sejarah. Pengajaran IPS di kelas rendah disajikan dalam pendekatan 

tematik, sedangkan IPS pelajaran mandiri mulai diprogram pada kelas empat 

keatas, oleh karena itu pengajaran IPS lebih banyak dititik beratkan kepada dunia 

siswa dan lingkungannya. 

 IPS merupakan mata pelajaran di lembaga pendidikan mempunyai peran 

yang sangat strategis. Melalui suatu studi IPS “Project Synthesis”, Noris Harms 

mengembangkan tujuan IPS untuk pendidikan sebagai berikut; IPS untuk 
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memenuhi kebutuhan pribadi individu, IPS untuk memecahkan persoalan – 

persoalan kemasyarakatan masa kini, IPS untuk membantu dalam memilih karir 

dan IPS untuk mempersiapkan studi mempersiapkan studi lanjutan. 

Sedangkan fungsi mata pelajaran IPS antara lain: 

1. Memberi bekal pengetahuan dasar, baik untuk melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi maupun untuk diterapkan dalam kehidupan sehari – hari 

2. Mengembangkan ketrampilan dalam mengembangkan konsep – konsep IPS 

3. Menanamkan sikap ilmiah dan melatih siswa dalam menggunakan metode 

ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya 

4. Memupuk daya kreatif dan inovasi siswa 

5. Membantu siswa memahami gagasan atau informasi baru dalam bidang IPTEK 

6. Memupuk diri serta mengembangkan minat siswa terhadap IPS. 

 

2.1.3.2.   Tujuan Pembelajaran IPS 

  Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut : 

a. Mengenal konsep- konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir secara logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampailan dalam kehidupan sosial 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai- nilai sosial dan kemanusiaan 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional dan global. 

 

2.1.3.3. Ruang Lingkup IPS  

Ruang lingkup IPS mata pelajaran IPS meliputi aspek- aspek sebagai 

berikut : 

a. Manusia, tempat dan lingkungan 

b. Waktu, keberlanjutan dan perubahan 

c. Sistem sosial dan budaya 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 
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2.1.3.4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan 

untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian. Adapun standar kompetensi dan 

kompetensi dasar kelas IV, semester II mata pelajaran IPS di sekolah dasar adalah 

sebagai berikut (KTSP, 2006) :  

Tabel 2.1  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS Kelas IV Sekolah 

Dasar Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
1. Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi dan 

kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten / kota 

dan provinsi.   

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam dan 

potensi lain di daerahnya.  

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya.  

2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya.   

 

2.1.4. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan faham konstruktivis.Pembelajaran kooperatif berasal dari kata 

“kooperatif” yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan 

saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau tim. Menurut 

Johnson(dalam Isjoni, 2010: 15) pembelajaran kooperatif mengandung pengertian 

bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. 

Menurut Slavin (1995: 30), pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok – kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya 4 - 6 orang dengan struktur kelompok 
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heterogen. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau 

serangkaiaan strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada 

peserta didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap 

tolong menolong dalam perilaku social (Isjoni 2010: 12). Jonhson & Johnson 

(Isjoni, 2010: 17) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

mengelompokkan siswa di dalam kelas kedalam suatu kelompok kecil agar siswa 

dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan 

mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut.  

Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar dengan membagi siswa ke 

dalam kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-beda dengan tujuan 

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu 

untuk memahami materi pelajaran dan menyelesaikan tugas kelompoknya. Oleh 

sebab itu, pembelajaran kooperatif sangat baik untuk dilaksanakan karena siswa 

dapat bekerja sama dan saling tolong menolong mengatasi tugas yang dihadapi. 

Belajar dengan metode kooperatif dapat diterapkan untuk memotivasi 

siswa berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan 

saling memberikan pendapat (sharing ideas).Selain itu dalam belajar biasanya 

siswa dihadapkan pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah. Oleh sebab itu, 

pembelajaran kooperatif sangat baik untuk dilaksanakan karena siswa dapat 

bekerja sama dan saling tolong menolong mengatasi tugas yang dihadapinya.  

Metode pembelajaran kooperative, tidak hanya unggul dalam membantu 

siswa memahami kosep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan membantu teman. 

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran 

sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi 

yang berkualitas, dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 
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2.1.4.1  Unsur-Unsur Pembelajaran Kooperatif 

Unsur – unsur dalam pembelajaran kooperatif menurut Lungdren (dalam 

Isjoni 2010: 13) sebagai berikut: 

a Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau 
berenang bersama”.  

b Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta 
didik lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab, terhadap diri 
sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. 

c Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan 
yang sama. 

d Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab diantara para 
anggota kelompok. 

e Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 
berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

f Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 
ketrampilan bekerja sama selama belajar. 

g Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 
materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

 
Thompson, (dalam Isjoni 2010: 14) mengemukakan, pembelajaran 

kooperatif turut menambah unsur – unsur interaksi sosial pada pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil 

yang saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri 

dari 4-6 orang dengan kemampuan yang heterogen.Maksud kelompok heterogen 

adalah terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, dan suku.Hal ini 

bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman 

yang berbeda latar belakangnya. 

Pembelajaran kooperatif yang diajarkan adalah keterampilan – 

keterampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya, 

seperti menjadi pendengar yang baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi 

pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja 

kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan. 

Ketrampilan kooperatif ini berfungsi untuk melancarkan hubungan, kerja, 

dan tugas.Peranan hubungan kerja dapat dibangun dengan mengembangkan 

komunikasi antar anggota kelompok, sedangkan peranan tugas dilakukan dengan 

membagi tugas antar anggota kelompok selama kegiatan. 
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Terdapat 6 fase atau langkah utama dalam pembelajaran kooperatif. 

Keenam fase pembelajaran kooperatif dirangkum dalam tabel 2.2 pada halaman 

19 seperti berikut ini: 

Tabel 2.2 
Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

 
Fase Tingkah Laku Guru 
Fase-1  
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi peserta didik 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran 
yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut 
dan memotivasi peserta didik belajar.  

Fase-2  
Menyampaikan informasi  

Guru menyajikan informasi kepada peserta 
didik baik dengan peragaan (demontrasi) 
atau teks. 

Fase-3 
Mengorganisasi peserta didik ke 
dalam kelompok-kelompok 
belajar. 

Guru menjelaskan kepada peserta didik 
bagaimana caranya membentuk kelompok 
belajar dan membantu setiap kelompok agar 
melakukan perubahan efisien. 

Fase-4 
Membantu kerja kelompok dalam 
belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 
belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. 

Fase-5 
Mengetes materi 

Guru mengetes materi pelajaran atau 
kelompok menyajikan hasil-hasil pekerjaan 
mereka. 

Fase-6 
Memberikan penghargaan  

Guru memberikan contoh cara menghargai 
baik upaya maupun hasil belajar individu 
dan kelompok.  

 

2.1.4.2. Keuntungan dan Kelemahan Kooperatif 

 Keuntungan dalam pembelajaran kooperatif menurut slavin (1995: 30), 

antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma 

kelompok. 

b. Siswa aktif membantu dan mendorong semangat untuk sama-sama berhasil. 

c. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan 

kelompok. 
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d. Interaksi antar siswa sering dengan peningkatan kemampuan mereka 

berpendapat. 

 Selain mempunyai keuntungan, pembelajaran kooperatif juga mempunyai 

kelemahan yang harus dihindari, yakni adanya anggota kelompok yang tidak 

aktif.Ini dapat terjadi jika hanya ada satu permasalahan saja. Kelemahan ini dapat 

dihindari dengan cara seperti dibawah ini:  

1. Masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab pada bagian-bagian 

tertentu dari permasalahan kelompok. 

2. Masing-masing kelompok harus mempelajari materi secara keseluruhan. Hal 

ini karena hasil kelompok ditentukan oleh skor perkembangan masing-masing 

individu. 

 

2.1.5  Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match 

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada anak untuk mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang baru. Pendidik merancang tentang strategi, 

materi, media, lingkungan belajar, tujuan serta kegiatan apa saja yang akan 

dilakukan untuk belajar bagi anak. Pembelajaran yang menyenangkan dan 

melibatkan keaktifan anak serta adanya permainan di dalamnya akan membuat 

proses belajar menjadi aktif dan tidak membosankan. Lebih dari itu, pengetahuan 

dan pengalaman yang diperoleh anak akan bertahan lama dan membentuk konsep 

pada diri anak bahwa belajar adalah hal yang asyik dan menyenangkan. Menurut 

Gagne, Briggs, dan wagner dalam Udin Winataputra (2008: 23) pengertian 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan 

terjadinya proses belajar pada siswa. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkingan belajar. Ciri 

utama dari pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi dan peningkatan proses belajar 

siswa. Sedangkan komponen – komponen pembelajaran adalah tujuan, materi, 

kegiatan dan evaluasi pembelajaran.  

 Teknik model pembelajaran make a match atau mencari pasangan 

dikembangkan oleh Lorna Curran (1994: 54). Salah satu keunggulan tehnik ini 
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adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 

dalam suasana yang menyenangkan. 

Make-A Match (Lorna Curran 1994: 54) adalah salah satu permainan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik 

yang cocok  sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu 

jawaban. 

b Setiap peseta didik mendapatkan satu kartu. 

c Tipa peserta didik memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipengang. 

d Setiap peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya (soal jawaban). 

e Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas 

waktu akan diberi point. 

f Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap peserta didik mendapat 

kartu yang berbeda dari sebelumnya. 

g Demikian untuk permainan selanjutnya seperti tersebut diatas. 

h Kesimpulan/penutup. 

Pada penerapan metode make a match, diperoleh beberapa temuan bahwa 

metode make a match dapat memupuk kerja sama siswa dalam menjawab 

pertanyaan dengan mencocokkan kartu yang yang ada di tangan mereka, proses 

pembelajaran lebih menarik dan nampak sebagian besar siswa lebih antusias 

mengikuti proses pembelajaran, dan keaktifan siswa tampak sekali pada saat siswa 

mencari pasangan kartunya masing-masing. Pembelajaran kooperatif ialah 

pembelajaran yang menitikberatkan pada gotong royong dan kerja sama 

kelompok.”.adapun kelemahan dan keunggulan yang diuraikan  adalah sebagai 

berikut: 

Kelebihan Metode Make a Match 

Pembelajaran kooperatif metode make a match memberikan manfaat bagi 

siswa, di antaranya sebagai berikut: 

1. Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan 

2. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa 
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3. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar 

secara klasikal 87,50%  

4. Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran (Let them 

move) 

5. Kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis 

6. Munculnya dinamika gotong royong yang merata di seluruh siswa. 

Kekurangan Metode Make a Match  

1. Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan 

2. Waktu yang tersedia perlu dibatasi jangan sampai siswa terlalu banyak 

bermain-main dalam proses pembelajaran. 

3. Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai. 

4. Pada kelas yang gemuk (<30 siswa/kelas) jika kurang bijaksana maka yang 

muncul adalah suasana seperti pasar dengan keramaian yang tidak terkendali. 

Tentu saja kondisi ini akan mengganggu ketenangan belajar kelas di kiri 

kanannya. Apalagi jika gedung kelas tidak kedap suara. Tetapi hal ini bisa 

diantisipasi dengan menyepakati beberapa komitmen ketertiban dengan siswa 

sebelum ‘pertunjukan’ dimulai. Pada dasarnya menendalikan kelas itu 

tergantung bagaimana kita memotivasinya pada langkah pembukaan. 

Jadi Berdasarkan pada kegiatan belajar mengajar penggunaan metode make a 

match, siswa nampak lebih aktif mencari pasangan kartu antara jawaban dan soal. 

Dengan metode pencarian kartu pasangan ini siswa dapat mengidentifikasi 

permasalahan yang terdapat di dalam kartu yang ditemukannya dan 

menceritakannya dengan sederhana dan jelas secara bersama-sama. 

 
2.1.6. Penerapan Metode Make a Match dalam Pembelajaran 

 Penerapan metode make a match, diperoleh beberapa temuan bahwa 

metode make a match dapat memupuk kerja sama siswa dalam menjawab 

pertanyaan dengan mencocokkan kartu yang yang ada di tangan mereka, proses 

pembelajaran lebih menarik dan nampak sebagian besar siswa lebih antusias 

mengikuti proses pembelajaran, dan keaktifan siswa tampak sekali pada saat siswa 

mencari pasangan kartunya masing-masing. Kegiatan yang dilakukan guru ini 

merupakan upaya guru untuk menarik perhatian sehingga pada akhirnya dapat 
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menciptakan keaktifan dan motivasi siswa dalam diskusi. Motivasi yang kuat erat 

hubungannya dengan peningkatan keaktifan siswa yang dapat dilakukan dengan 

strategi pembelajaran tertentu, dan motivasi belajar dapat ditujukan ke arah 

kegiatan-kegiatan kreatif. Apabila motivasi yang dimiliki oleh siswa diberi 

berbagai tantangan, akan tumbuh kegiatan kreatif.” Selanjutnya, penerapan 

metode make a match dapat membangkitkan keingintahuan dan kerja sama di 

antara siswa serta mampu menciptakan kondisi yang menyenangkan. Hal ini 

sesuai dengan tuntutan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) bahwa 

pelaksanaan proses pembelajaran mengikuti standar kompetensi, yaitu: berpusat 

pada siswa; mengembangkan keingintahunan dan imajinasi; memiliki semangat 

mandiri, bekerja sama, dan kompetensi; menciptakan kondisi yang 

menyenangkan; mengembangkan beragam kemampuan dan pengalaman belajar; 

karakteristik mata pelajaran. 

Sedangkan prosedur penerapan kooperatif tipe Make A Match dalam proses 

belajar mengajar, peneliti tetap mengacu pada langkah-langkah pembelajaran 

Make A Macth menurut Lorna Curran (1994: 54). Akan tetapi ada sedikit 

penambahan/pengurangan oleh peneliti dengan maksud menyesuaikan materi 

yang akan kepada siswa serta menyesuaikan kondisi siswa. Adapun penerapan 

Make A Match yang digunakan peneliti dalam proses belajar mengajar adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap Penerapan 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi 
1. Persiapan mengajar, salam, presensi, doa 

2. Mengecek persiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

3. Memotivasi siswa  

                 Guru mengajak siswa menyanyikan lagu 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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2. Tahap Penyampaian dan Pelatihan 

b. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan Eksporasi guru: 

1. Guru bertanya kepada murid tentang materi.yang sudah 

disediakan.  

2. Siswa mengamati penjelasan dari guru tentang model pembelajaran 

yang akan dipakai yaitu model pembelajaran make a match.  

3. Beberapa siswa diminta untuk maju. 

4. Sebagian siswa mendapat kartu pertanyaan. 

5. Sebagian siswa mendapat kartu jawaban. 

6. Siswa yang mendapatkan kartu pertanyaan diminta untuk mencari 

jawan pada siswa yang memegangkartu jawaban.  

7. Dengan beberapa waktu yang diberikan secara bergantian siswa 

yang mendapat kartu pertanyaan diminta untuk mencari jawaban 

pada kartu jawaban.  

Elaborasi  

Dalam kegiatan Elaborasi: 

1. Siswa di bagi dalam 2 bagian yaitu kartu soal dan kartu 

jawaban.  

2. Siswa bekerja untuk mencari pasanganya saat guru menunjuk sala 

satu siswa. 

3. Guru berkeliling membimbing siswa. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan Konfirmasi guru: 

1. Guru memberikan penguatan. 

2. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. 

3. Guru memberikan penghargaan atas keaktifan siswa. 

3. Tahap Penampilan Hasil, Kesimpulan, dan Refleksi 

c. Kegiatan Penutup 
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1. Guru bersama siswa bertanya jawab, memberikan penguatan  dan 

mengulangi kesimpulan yang sudah dibuat 

2. Guru memberikan PR kepada siswa 

 

2.2 Hasil – Hasil Kajian yang Relevan 

  Penelitian oleh Sya Istoqomah (2011) dengan judul penelitian “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Make A Match Untuk Meningkatkan 

Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Geografi Pokok Bahasan 

Ketenagakerjaan pada Siswa Kelas V Semester II SD Negeri 16 Surakarta Tahun 

Ajaran 2009/2010” menyimpulkan bahwa Hasil belajar pada siklus I menunjukan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dalam 

pembelajaran geografi belum mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian. Hal ini ditunjukkan pada 

motivasi siswa yang baru mencapai 64,86% dan hasil belajar siswa baru mencapai 

62,16%. Hasil penelitian Siklus II menunjukan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe Make a Match dalam pembelajaran geografi mampu meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa telah mencapai target keberhasilan penelitian. 

Hasil belajar siswa setelah Siklus II telah mencapai 89,18% dan Motivasi siswa 

mencapai 89,19% dari jumlah siswa. Hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II 

meningkat 27,02% (siklus I = 62,16% dan siklus II = 89,18%), Motivasi belajar 

siswa meningkat 24,33% (siklus I = 64,86% dan siklus II = 89,19%). Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Make a Match dalam pembelajaran geografi dapat meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar siswa sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan meningkatnya Motivasi dan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri 16 Surakarta setelah dilakukan penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

Make a Match pada Kompetensi Dasar Mendeskripsikan permasalahan angkatan 

kerja dan tenaga kerja sebagai sumberdaya dalam kegiatan ekonomi, serta peranan 

pemerintah dalam upaya penanggulangannya. 

 Penelitian oleh Ratna Satyawati (2009) dengan judul penelitian “Upaya 

Meningkatkan Minat Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 1 Jetis Bantul 



25 
 

 
 

Dengan Model CooperatiLearning Tipe Make A Match”Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan (1) Proses cooperative learning tipe make a match yang dapat 

meningkatkan minat belajar siswa sebagai berikut: (a)  Siswa dikelompokkan 

secara heterogen, setiap kelompok terdiri dari empat orang dan diberi LKS untuk 

didiskusikan, (b) Sebagai sesi review, setiap siswa memperoleh dua buah kartu 

yang berisi kartu soal dan kartu jawab yang bukan pasangannya, setiap siswa 

mencari kartu jawaban dari kartu soal yang dipegang yang berada pada teman satu 

kelompok atau dua kelompok lain yang telah ditentukan sebelumnya, jika seluruh 

anggota kelompok telah menemukan pasangan kartu yang cocok, maka kelompok 

tersebut memberi tanda, jika ada siswa yang tidak dapat mencocokkan kartunya, 

akan mendapat hukuman yang telah disepakati bersama, siswa juga boleh 

bergabung dengan 2 atau 3 siswa lainnya yang memegang kartu yang cocok. (2) 

Dengan  cooperative learning tipe make a match, minat belajar matematika siswa  

mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil observasi, minat belajar matematika 

siswa setelah siklus I 63,3% dan setelah siklus II naik menjadi 81,4%. 

Berdasarkan hasil angket, minat belajar siswa sebelum tindakan, setelah siklus I 

dan setelah siklus II berturut-turut 59,3%, 61,5%, dan 67,8%. Meningkatnya 

minat belajar matematika siswa berdampak pada hasil tes prestasi siswa, yang 

ditunjukan dengan meningkatnya rata-rata hasil tes prestasi siswa dari  75,6 pada 

siklus I menjadi 78,2 pada siklus II. 

 Penelitian oleh Somantri, Tisep Dali (2010) dalam judul penelitian” Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Melalui 

Pembelajaran Make A Match” Setelah penerapan model pembelajaran make a 

match pada materi perjuangan para tokoh daerah dalam mengusir penjajah 

Belanda, bahwa motivasi dan hasil belajar siswa meningkat hal ini dapat 

dibuktikan pada hasil belajar siswa yang meningkat adapun hasil belajar dalam 

dua siklus adalah pada siklus satu mengalami peningkatan nilai rata-rata 9,4 angka 

yaitu dari nilai rata-rata 55 sebelum penerapan model pembelajaran make a match 

menjadi 64,4 pada siklus satu sesudah penerapan model pembelajaran make a 

match, ketuntasan belajar meningkat 16 % dari 36% menjadi 52 % pada siklus I. 

Pada siklus II terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hasil belajar siswa pada 
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siklus dua mencapai rata-rata 80,88, dan ketuntasan belajar mencapai 76%. Dari 

data tersebut dapat terlihat adanya peningkatan pada siklus II, yaitu rata-rata nilai 

meningkat sebesar 16,48  dari hasil siklus I yaitu dari 64,4 menjadi 80,88 pada 

siklus II. Pada ketuntasan belajar peningkatan terjadi sekitar 24 % dari hasil siklus 

I sebesar 52 % menjadi 76 % pada siklus II. Dengan demikian penerapan model 

pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS di kelas V SDN Tegallame Kecamatan Naringgul Kabupaten 

Cianjur, khususnya pada materi perjuangan para tokoh daerah dalam mengusir 

penjajah Belanda. 

 Penelitian oleh Agustina, Ernis (2011)dalam judul penelitian” Penerapan 

Model Kooperatif Make a Match untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA Siswa 

Kelas 3 di SDN Tanjungrejo 5 Kecamatan Sukun Kota Malang” Penelitian ini 

bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran kooperatif 

make a match yang dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, (2) 

mendeskripsikan peningkatan keaktifan siswa melalui penggunaan model 

pembelajaran  kooperatif make a match, (3) mendeskripsikan peningkatan hasil 

belajar siswa melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif make a match. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif model kolaboratif. Subjek penelitian adalah siswa kelas 3B 

SDN Tanjungrejo 5 Malang, dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang siswa, yaitu 

16 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Dalam penelitian ini peneliti menjadi 

pengajar dan guru kelas sebagai observer.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif  make a match untuk pembelajaran 

IPA siswa kelas 3B SDN Tanjungrejo 5 dengan standar kompetensi “Memahami 

kenampakan permukaan bumi, cuaca, dan pengaruhnya bagi manusia, serta 

hubungannya dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam ” dapat 

dilaksanakan dengan efektif. Keaktifan siswa meningkat dari 50,00 pada awal 

siklus I menjadi 93,75 pada akhir siklus II. Hasil belajar juga meningkat dari rata-

rata 69,10 dan ketuntasan kelas 46,67% sebelum tindakan menjadi rata-rata 85,57 

dan ketuntasan kelas mencapai 86,67% pada akhir siklus II. Kesimpulan dari 

penelitian adalah penerapan model pembelajaran kooperatif make a match dapat 
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meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas 3B SDN Tanjungrejo 5 Malang. 

Diharapkan dalam menerapkan model ini guru hendaknya membuat kesepakatan 

dengan siswa terlebih dahulu tentang aturan/tata tertib yang berlaku agar situasi di 

kelas tidak terlalu gaduh. 

Peneliti oleh Tuti Mutia (2009). Penerapan pembelajaran Kooperatif 

Model Make-A Match untuk Meningkatkan Motivasi Belajar  Pada Mata Pelajaran 

IPS Geografi Materi Kondisi dan Penduduk Indonesia Siswa Kelas VII E 

Semester II SMP Negeri 24 Malang. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan 

motivasi balajar meningkat dari studi awal 32% menjadi 49 % pada siklus 1, 

sedangkan pada siklus II motivasi belajar siswa juga meningkat menjadi 73 %. 

 Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan motivasi 

danhasil belajar IPS. Dengan analisis tersebut maka peneliti melakukan penelitian 

dengan menerapkan  metode pembelajaran Kooperatif tipe Make A Match pada 

pelajaran IPS  untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.  

 

2.3  Kerangka Berfikir 

Pada kondisi awal peneliti belum menggunakan metode pelajaran Make-A 

Match, motivasi dan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS masih rendah. Metode 

pembelajaran Make-A Match dapat membuat siswa bergairah, bersemangat, 

karena metode pembelajaran ini bersifat permainan. Setelah peneliti melakuakan 

tindakan dengan menggunakan metodepembelajaran  Make-A Match ini ternyata 

motivasi dan hasil belajar siswa meningkat pada siklus I dan II. Berdasarkan 

uraikan yang telah diuraikan oleh peneliti pada kajian teori, pada hakekatnya 

kegiatan pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. Agar 

tidak menimbulkan suasana yang monoton sehingga tidak membuat siswa jenuh 

guru harus dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan komunikasi yang 

memberikan kemudahan bagi siswa agar mampu menerima pengetahuan yang 

diberikan oleh guru. Pada kenyataannya komunikasi dalam proses belajar 

mengajar tidak dapat berlangsung seperti yang diharapkan. Guru menggunakan 

metode pembelajaran yang monoton yaitu ceramah. Hal tersebut dapat membuat 
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siswa hanya menerima informasi saja tanpa adanya kegiatan praktek, sehingga 

membuat siswa menjadi cepat bosan dan mengantuk hal tersebut membuat materi 

yang disampaikan oleh guru tidak dapat diterima dengan sempurna. Siswa tidak 

memiliki kreatifitas, tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi aktif dalam 

KBM sehingga prestasi belajar yang dihasilkan rendah. 

Keadaan seperti ini memerlukan suatu perbaikan, salah satu diantaranya 

yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang lebih baik sehingga dapat 

meningkatkan kualitas Kegiatan Belajar Mengajar. Oleh karena itu diharapkan 

guru sebagai fasilitator dapat menerapkan strategi serta menggunakan metode dan 

media yang variatif dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang optimal tersebut, penerapan metode pembelajaran kooperatif 

tipe Make A Match diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kegiatan 

pembelajaran. Diantaranya yaitu siswa mampu berfikir kreatif dan imajinatif, 

siswa lebih aktif baik dalam kegiatan belajar kelompok maupun belajar mandiri, 

memudahkan pemahaman siswa sehingga kualitas pembelajaran meningkat serta 

hasil belajar akan tercapai secara maksimal. Berdasarkan beberapa masalah diatas 

peneliti berusaha mencari pemecahan masalahnya yaitu menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match untuk meningkatkan kualitas dan 

hasil belajar IPS serta menjelaskan langkah-langkahnya. 

 

2.4  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis 

tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut hipotesis tindakan dari Penelitian 

Tindakan Kelas ini adalah dengan metode pembelajaran Make-A Match dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi 

koperasi dalam perekonomian Indonesia dan perkembangan teknologi pada Siswa 

kelas IV SD N Karanganyar 03 Semester II 2011/2012. 


