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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

a. Belajar dan Pembelajaran  
Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 
lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.perubahan-perubahan 
tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku.pengertian belajar dapat 
didefinisikan sebagai berikut: 

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.  

Dari definisi belajar di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pengertian belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh setiap individu untuk 
mencapai beberapa kompetensi serta perubahan tingkah laku seseorang dari hal 
yang belum tahu menjadi tahu.  

Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan 
individu untuk memperoleh suatu perubahan yang dilakukan individu untuk 
memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai 
hasil dan pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Selain itu pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan 
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 
merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 
pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, serta 
pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 
pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 
dengan baik. 
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b. Hakekat Ilmu Pengetahuan Alam 
Sejak peradaban manusia, orang telah berusaha untuk mendapat sesuatu 

dari alam sekitarnya. Mereka telah mampu membadakan mana hewan atau 
tumbuhan yang dapat dimakan. Mereka mulai mempergunakan alat untuk 
memperoleh makanan, mengenal api untuk memasak. Semua itu menandakan 
bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan dari pengalaman. 

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sains bermula timbul dari 
rasa ingin tahu manusia, dari rasa keingintahuan tersebut membuat manusia selalu 
mengamati terhadap gejala-gejala alam yang ada dan mencoba memahaminya. 

Ilmu Pengetahuan Alam, biasa disingkat IPA, adalah sebuah mata pelajaran 
yang mempelajari ilmu alam untuk siswa sekolah dasar (SD), dan sekolah 
menengah tingkat pertama (SMP/SLTP). Namun berbeda pada istilah yang terdapat 
di sekolah menengah tingkat atas (SMA/SMU) dan perguruan tinggi, kata IPA lebih 
dikenal sebagai salah satu penjurusan kelas yang secara khusus lebih 
memfokuskan untuk membahas ilmu-ilmu eksakta. 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan bagian dari ilmu pengetahuan atau 
sains yang semula berasal dari bahasa inggris “science”. Kata science sendiri 
berasal dari bahasa latin yaitu “scientia” yang berarti saya tahu. 

IPA mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada di permukaan bumi, 
baik yang dapat diamati indera maupun yang tidak dapat diamati. Oleh karena 
itu,dalam menjelaskan hakikat fisika, pengertian IPA dipahami terlebih dahulu. IPA 
atau ilmu kealaman adalah ilmu tentang dunia zat, baik makhluk hidup maupun 
benda mati yang diamati (Kardi dan Nur,1994:1). 

Adapun Wahyana (1986) mengatakan bahwa IPA adalah suatu kumpulan 
pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaanya secara umum 
terbatas pada gejala-gejala alam. 

Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan 
sikap ilmiah. Selain itu, IPA di pandang pula sebagai proses, sebagai produk, dan 
sebagai prosedur (Marsetio Donosepoetro,1990:6). Sebagai prose diartikan semua 
kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk 
menemukan pengetahuan baru. Sebagai produk diartikan sebagai hasil proses, 
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berupa pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau diluar sekolah ataupun 
bahan bacaan untuk penyebaran atau dissiminasi pengetahuan. Sebagai prosedur 
diartikan metodelogi atau cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu (riset pada 
umumnya) yang lazim disebut metode ilmiah (scientific method). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa IPA adalah suatu kumpulan 
teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala 
alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan 
eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka dan jujur. 

Peneliti menyimpulkan bahwa IPA adalah mata pelajaran yang mempelajari 
alam dan seluruh isinya, IPA identik dengan kegiatan percobaan yang di dalamnya 
memuat aspek-aspek perumusan masalah,perumusan hipotesis, merancang 
percobaan, pengumpulan data, dan tahap penyimpulan. Dengan mempelajari mata 
pelajaran IPA ini siswa diharapakan mampu untuk mengenal dan memahami kondisi 
alam semesta dan isinya secara lebih mendalam, dan siswa juga lebih menjaga 
kelestarian alam semesta dan isinya ini. 
c. Tujuan Mata Pelajaran IPA 

1. Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan 
keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan konsep, fakta 
yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, dan hubungan antara 
sains dan teknologi. 

3. Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, memecahkan 
masalah dan melakukan observasi. 

4. Sikap ilmiah, antara lain kritis, sensitive, obyektif, jujur, terbuka, benar, dan 
dapat bekerja sama.   

5. Kebiasaan mengembangkan kemampuan berfikir analisis induktif dan 
deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk menjelaskan 
berbagai peristiwa alam. 

6. Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari keindahan 
keteraturan perilaku alam serta penerapannya dalam teknologi (Depdiknas, 
2003:2). 
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d. Ruang Lingkup Pembelajaran IPA 
1. Bahan kajian untuk mata pelajaran di Sekolah Dasar meliputi beberapa 

aspek yaitu 
a. Makhluk hidup dan proses kehidupannya 
b. Materi dan sifatnya 
c. Energi dan perubahannya 
d. Bumi dan alam semesta 

2. Beberapa Pertimbangan Dalam Melaksanakan Pembelajaran IPA 
a. Empat pilar pendidikan yaitu belajar untuk mengetahui (learning to 

know), belajar untuk berbuat (learning to do), belajar untuk hidup dalam 
kebersamaan (learning to live together), dan belajar untuk menjadi 
dirinya sendiri (learning to be). 

b. Inkuiri ilmu pengetahuan alam 
c. Konstruktivisme 
d. IPA, lingkungan, Teknologi dan Masyarakat 
e. Pemecahan Masalah 
f. Pembelajaran IPA bermuatan nilai 

e. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 
Pendidikan IPA merupakan salah satu aspek penting yang perlu diajarkan 

kepada para siswa di sekolah. Tak heran apabila mata pelajaran ini kemudian 
diberikan sejak masih di bangku SD.  

Pelajaran IPA mulai dikenalkan di tingkat sekolah sejak kelas 1 SD. Seperti 
ulat yang hendak bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Mereka memulai dari nol. 
Pengajaran IPA yang monoton telah membuat para siswanya mulai merasakan 
gejala kejenuhan atau bosan dalam mengikuti pembelajaran IPA. Hal tersebut 
diperparah dengan adanya buku paket yang menjadi buku wajib. Sementara isi 
dari materinya terlalu luas dan juga cenderung bersifat hafalan yang 
membosankan. Inilah yang kemudian akan memupuk sifat menganggap remeh 
pelajaran IPA karena materi yang diajarkan hanya itu-itu saja. 
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2.1.2 Model Pembelajaran Make A Match 
a.  Hakekat Model Pembelajaran Make A Match 

Menurut Agus Suprijono (2010) model pembelajaran merupakan 
perencanaan atau suatu  pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Model pembelajaran 
adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 
disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat 
strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik 
pembelajaran.  

Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, 
menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis 
tertentu. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan 
cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat 
dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. 
Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. 
Dapat pula dikatakan bahwa metode adalah prosedur pembelajaran yang 
difokuskan ke pencapaian tujuan. Dari metode, teknik pembelajaran diturunkan 
secara aplikatif, nyata, dan praktis di kelas saat pembelajaran berlangsung. 

Teknik adalah cara kongkret yang dipakai saat proses pembelajaran 
berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode 
yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik 
pembelajaran. Bungkus dari penerapan pendekatan, metode, dan teknik 
pembelajaran tersebut dinamakan model pembelajaran. 

Menurut Trianto (2009) suatu model pembelajaran adalah pola yang 
menggambarkan urutan alur tahap-tahap keseluruhan yang pada umumnya 
disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran. Sinyaks (pola urutan) dari 
bermacam-macam model pembelajaran memiliki komponen-komponen yang 
sama, Contoh, setiap model pembelajaran diawali dengan upaya menarik 
perhatian siswa dan memotivasi siswa agar terlibat dalam proses 
pembelajaran. Setiap model pembelajaran diakhiri dengan tahap menutup 
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pelajaran, di dalamnya meliputi kegiatan merangkum pokok-pokok pelajaran 
yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru. 

b. Landasan Pemikiran 
Model pembelajaran Make A Match merupakan model pembelajaran 

kelompok yang memiliki dua orang anggota. Masing – masing anggota kelompok 
tidak diketahui sebelumnya tetapi dicari berdasarkan kesamaan pasangan, 
misalnya pasangan soal dan jawaban. Guru membuat dua kotak undian, kotak 
pertama berisi soal dan kotak kedua berisi jawaban. Peserta didik yang 
mendapat soal mencari peserta didik yang mendapat jawaban yang cocok, 
demikian pula sebaliknya. Model ini dapat digunakan untuk membangkitkan 
aktifitas peserta didik belajar dan cocok digunakan dalam bentuk permainan. 

c.  Tujuan Pembelajaran Make A Match 
Tujuan pokok belajar Make A Match adalah  
1. Pendalaman materi yaitu pada mulanya merancang metode ini untuk 

pendalaman materi. Pengembang metode Make A Match Siswa melatih 
penguasaan materi dengan cara memasangkan antara kartu pertanyaan 
dan kartu jawaban.  

2. Menggali materi yaitu tidak perlu memebekali siswa dengan materi, karena 
siswa sendiri yang akan membekali dirinya sendiri. Caranya yaitu dengan 
menulis pokok-pokok materi atau dengan gambar pada potongan kertas 
atau kartu lalu bagikan potongan kertas atau kartu itu kepada siswa secara 
acak. Mintalah siswa untuk mencocokan atau memasangkan potongan 
kertas atau kartu tersebut menjadi materi utuh. 

3. Untuk selingan yaitu tekhnik yang dipakai sama dengan tekhnik mencari 
pasangan untuk mendalami materi.   

d. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Make A Match 
a. Kelebihan  
1. Dapat meingkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik. 
2. Karena ada unsur permainan metode ini menyenangkan. 
3. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 
4. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 



11 
 

 
 

5. Melatih keberanian siswa untuk tampil persentasi. 
6. Melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 
b. Kekurangan 
1. Jika anda tidak merancangnya dengan baik maka banyak waktu yang 

terbuang. 
2. Pada awal penerapan model ini, banyak siswa yang malu bisa berpasangan 

dengan lawan jenisnya. 
3. Jika anda tidak mengarahkan siswa dengan baik saat persentasi banyak 

siswa yang kurang memperhatikan. 
4. Menggunakan medel ini secara terus menerus akan menimbulkan 

kebosanan. 
e.  Model Pembelajaran Make A Match 

Menurut Lorna Corran, (1994) mengemukakan bahwa penggunaan 
pembelajaran Make A Match adalah sebagai metode mencari pasangan. 

f. Langkah- Langkah Pembelajaran Make A Match 
1. Guru menyiapkan dua kotak kartu, satu kotak kartu soal dan satu kotak kartu 

jawaban. 
2. Setiap siswa mendapat satu buah kartu. 
3. Tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 
4. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (soal maupun jawaban) 
5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang 

ditetapkan diberi poin. 
6. Setelah satu babak, kotak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu 

yang berbeda dari sebelumnya. 
2.1.3  Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 
Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari “Medium” yang 

secara harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu perantara atau pengantar 
sumber pesan dengan penerima pesan. Media adalah suatu ekstensi manusia 
yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak 
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langsung dengannya ( Marshal Mcluhan dalam Anton Noornia, 2006: 5). Media 
pembelajaran adalah sebagai penyampaian pesan (the carriers of messages) dari 
beberapa sumber saluran ke penerima pesan (the recevier of the messages).  

Media pembelajaran hanya meliputi media yang dapat digunakan secara 
efektif dalam proses pembelajaran yang terencana (arti sempit). Media 
pembelajaran tidak hanya meliputi media komunikasi elektronik yang kompleks, 
tetapi juga bentuk sederhana, seperti slide, foto, diagram buatan guru, objek nyata 
dan kunjungan ke luar kelas (arti luas). 

b. Manfaat Media Pembelajaran 
Media pembelajaran memiliki beberapa manfaat, diantaranya : 
1. Bahan yang disajikan menjadi lebih jelas maknanya bagi siswa. 
2. Metode pembelajarannya lebih bervariasi. 
3. Siwa menjadi lebih aktif melakukan beragam aktifitas. 
4. Pembelajaran lebih menarik. 
5. Mengatasi keterbatasan ruang. 

c. Tujuan Media Pembelajaran 
   Penggunaan media pengajaran sangat diperlukan dalam kaitannya dengan 

peningkatan mutu pendidikan, tujuan penggunaan media yaitu : 
1. Lebih efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. 
2. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 
3. Variasi metode pembelajaran. 
4. Peningkatan aktivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

d. Jenis- Jenis Media Pembelajaran 
1. Media grafis atau media dua dimensi. 
       Contoh: gambar, foto, grafik atau diagram 
2. Media model solid atau media dimensi tiga. 
       Contoh: model-model benda ruang dimensi tiga dan diorama 
3. Media proyeksi. 
       Contoh: film dan OHP 
4. Media informasi. 
       Contoh: komputer dan internet. 
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5. Media lingkungan 
       Contoh: lingkungan alam sekitar 

e. Media Grafis atau Media Dua Dimensi 
Media grafis termasuk media visual. Sebagaimana halnya media yang lain 

media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. 
Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan 
disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. 

Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya agar proses 
penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Selain fungsi umum tersebut, 
secara khusus grafis berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian 
ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan 
atau diabaikan bila tidak digrafiskan. 
Selain sederhana dan mudah pembuatannya media grafis termasuk media  yang 
relatif murah ditinjau dari segi biayanya. 

f. Media Grafis Berupa Gambar dan atau Foto 
Diantara media pendidikan, gambar dan atau foto adalah media yang paling 

umum dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti dan 
dinikmati dimana-mana. Oleh karena itu pepatah cina yang mengatakan bahwa 
sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada seribu kata. (Sadiman , 2008) 

g. Kelebihan Media Gambar dan atau Foto 
1. Sifatnya konkret; gambar dan atau foto lebih realistis menunjukan pokok 

masalah dibandingkan dengan media verbal semata. 
2. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, 

objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa anak-anak 
dibawa ke objek atau peristiwa tersebut. Gambar atau foto dapat mengatasi 
hal tersebut. Air terjun Niagara atau danau Toba dapat disajikan ke kelas 
lewat gambar atau foto. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, 
kemarin, atau bahkan semenit yang lalu kadang-kadang tak dapat kita lihat 
seperti apa adanya. Gambar dan atau foto amat bermanfaat dalam hal ini. 
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3. Media gambar dan atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 
Sel atau penampang daun yang tidak mungkin kita lihat dengan mata 
telanjang dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar dan atau foto. 

4. Media gambar dan atau foto dapat memperjelas suatu masalah, dalam 
bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat 
mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. 

5. Media gambar dan atau foto harganya murah dan gampang didapat serta 
digunakan, tanpa memerlukan peralatan khusus. 

h. Kelemahan Media Grafis Berupa Gambar dan atau Foto 
1. Gambar dan atau foto hanya menekankan persepsi indera mata. 
2. Gambar dan atau foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk 

kegiatan pembelajaran. 
3. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

i. Syarat - Syarat yang Perlu Dipenuhi Oleh Gambar dan atau Foto yang Baik 
Sehingga Dapat Disajikan Sebagai Media Pendidikan  
1. Autentik  

Gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi seperti kalau orang 
melihat benda sebenarnya. 

2. Sederhana  
Komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukan poin-poin pokok 
dalam gambar. 

3. Ukuran relatif 
Gambar dan atau foto dapat membesarkan atau memperkecil objek atau 
benda sebenarnya. Apabila gambar dan atau foto tersebut tentang benda 
yang belum dikenal atau pernah dilihat anak maka sulitlah membayangkan 
berapa besar benda tersebut. Untuk menghindari itu hendaknya dalam foto 
tersebut terdapat sesuatu yang telah dikenal anak-anak sehingga dapat 
membantunya membayangkan gambar. 

4. Gambar dan atau foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. 
Gambar yang baik tidaklah menunjukan objek dalam keadaan diam tetapi 
memperlihatkan aktivitas tertentu. 
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5. Gambar dan atau foto yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Walaupun dari segi mutu kurang, gambar dan atau foto karya 
siswa sendiri sering kali lebih baik. 

6. Tidak setiap gambar dan atau foto yang bagus merupakan media yang 
bagus. Sebagai media yang baik, gambar hendaklah bagus dari sudut seni 
dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

j. Penggunaan Media Gambar dalam pembelajaran  IPA dengan Model Make 
A Match 

Dalam pembelajaran IPA pada materi Sumber Daya Alam, penulis 
menggunakan media gambar, yang berupa gambar: 

1. air terjun dan arus laut 
Merupakan contoh gambar dari sumber daya alam yang kekal, yang selalu 
tersedia dan tidak akan habis meskipun setiap saat dimanfaatkan. 

2. Minyak bumi, batu bara, logam dan gas bumi 
Merupakan contoh gambar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, 
yang merupakan sumber daya alam dengan persediaan yang terbatas dan 
tidak dapat dibuat atau dibentuk lagi setelah habis. 

3. Berbagai jenis tumbuhan (kayu, padi, kedelai) 
Merupakan contoh gambar dari berbagai jenis tumbuhan. Yang merupakan 
sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang dapat dibentuk lagi jika 
rusak atau habis. 

4. Berbagai jenis hewan (ayam, sapi, ulat sutra) 
Merupakan contoh gambar dari berbagai jenis hewan. Yang merupakan 
sumbar daya alam yang dapat diperbaharui, yang dapat dibentuk lagi jika 
rusak atau habis. 

 
2.2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 
belajar (Abdurrahman,1999). Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 
seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang 
relatif  menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya 
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guru menetapkan tujuan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang 
berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

Menurut Benjamin S. Bloom tiga ranah (domain) hasil belajar, yaitu kognitif, afektif 
dan psikomotorik. Menurut A.J. Romizowski hasil belajar merupakan keluaran (outputs) 
dari suatu sistem pemrosesan masukan (input). Masukan dari sistem tersebut berupa 
bermacam-macam informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja 
(performance) (Abdurrahman,1999). 

Dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar pencapaian bentuk perubahan perilaku 
yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif dan psikomotoris dari proses 
belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. 

Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian yang merupakan 
tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. Kemajuan prestasi 
belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasan ilmu pengetahuan tetapi juga 
sikap dan keterampilan. Dengan demikian penilaian hasil belajar siswa mencakup 
segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap dan 
keterampilan. 

Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari 
kegiatan belajar yang di lakukannya (Juliah,2004). Menurut Hamalik (2003) hasil belajar 
adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan sikap-sikap, serta 
apersepsi dan abilitas. Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pengertian hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah 
dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran. 

Setelah melalui proses belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai tujuan 
belajar yang disebut juga sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki siswa 
setelah menjalani proses belajar. Sudjana (2004) berpendapat, hasil belajar adalah 
kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 
belajarnya. 

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil belajar yaitu merupakan 
hasil akhir atau kemampuan yang diperoleh siswa melalui kegiatan proses belajar. 

Menurut Indra faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu dapat 
dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  
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a. Faktor Internal 
1. Faktor biologis (jasmaniah)  

Keadaan jasmani yang perlu diperhatikan, pertama kondisi fisik yang 
normal atau tidak memiliki cacat sejak dalam kandungan sampai sesudah 
lahir. Kondisi fisik normal ini terutama harus meliputi keadaan otak, panca 
indera, anggota tubuh. Kedua, kondisi kesehatan fisik. Kondisi fisik yang 
sehat dan segar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Di dalam 
menjaga kesehatan fisik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara 
lain makan dan minum yang teratur, olahraga serta cukup tidur. 

2. Faktor Psikologis 
Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini meliputi 

segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Kondisi mental 
yang dapat menunjang keberhasilan belajar adalah kondisi mental yang 
mantap dan stabil. Faktor psikologis ini meliputi hal-hal berikut. Pertama, 
intelegensi. Intelegensi atau tingkat kecerdasan dasar seseorang memang 
berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar seseorang. Kedua, 
kemauan. Kemauan dapat dikatakan faktor utama penentu keberhasilan 
belajar seseorang. Ketiga, bakat. Bakat ini bukan menentukan mampu atau 
tidaknya seseorang dalam suatu bidang, melainkan lebih banyak menentukan 
tinggi rendahnya kemampuan seseorang dalam suatu bidang. 

b. Faktor Eksternal 
1. Faktor lingkungan keluarga 

Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini merupakan lingkungan 
pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. 
Suasana lingkungan rumah yang cukup tenang, adanya perhatian orangtua 
terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan anak-anaknya maka 
akan mempengaruhi keberhasilan belajarnya. 

2. Faktor lingkungan sekolah 
Lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan 

belajar siswa. Hal yang paling mempengaruhi keberhasilan belajar para siswa 
disekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 
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relasi siswa dengan siswa, pelajaran, waktu sekolah, tata tertib atau disiplin 
yang ditegakkan secara konsekuen dan konsisten. 

3. Faktor lingkungan masyarakat 
Seorang siswa hendaknya dapat memilih lingkungan masyarakat yang 

dapat menunjang keberhasilan belajar. Masyarakt merupkan faktor ekstern 
yang juga berpengruh terhadap belajar siswa karena keberadannya dalam 
masyarakat. Lingkungan yang dapat menunjang keberhasilan belajar 
diantaranya adalah, lembaga-lembaga pendidikan nonformal, seperti kursus 
bahasa asing, bimbingan tes, pengajian remaja dan lain-lain. 

Dengan meperhatikan faktor-faktor tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar seseorang dan dapat mencegah siswa dari 
penyebab-penyebab terhambatnya pembelajaran. 

 
2.3. Kajian Penelitian yang Relavan 

Watiningsih (FKIP, Nan, 2011).Pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil 
belajar  siswa kelas IV, V, VI, SD N 2 Kalibening kecamatan Sukoharjo, kabupaten 
Wonosobo semester 2 tahun ajaran 2010/2011. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas IV, V, VI, 
SD N 2 Kalibening. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan variabel 
terikat hasil belajar dan variabel bebas lingkungan sekolah. Hipotesa yang diajukan 
adalah ada pengaruh positif signifikan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar 
siswa kelas IV, V, VI SD N 2 Kalibening kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo 
semester 2 tahun ajaran 2010/2011. Subjek penelitian dalam penelitian ini seluruh 
siswa kelas IV, V, VI SD N 2 Kalibening yang berjumlah 57 siswa . metode yang 
digunakan adalah pengumpulan data adalah angket dan dokumentasi. Analisis data 
yang dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif dan analisis regresi 
sederhana pada taraf signifikan 5%. Dengan bantuan program perhitungan statistik 
SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 
sederhana menunjukan bahwa koofisien t hitung sebesar (7,991) > t tabel(2,0212) 
dengan probalitas 0,000≤0.05 dan koofisien regresi bertanda positif  yaitu 0.531. 
berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan 
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lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas IV, V, VI SD N 2 Kalibening 
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Besar koofisien determinasi adalah 
0,537 mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap perubahan 
variabel terikat adalah 53,7%, sedangkan sisanya 46,3% (100% - 53,7%) dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain. Siswa diharapkan mampu meningkatkan belajar tanpa paksaan 
dari orang lain. Guru dapat menerapkan metode mengajar yang bervariasi, 
memberikan keteladanan yang baik di sekoloah, dapat lebih memotifasi siswa, 
mengembangkan keterampilan mengajar dan mendidik serta lebih bekerja sama 
dalam kehidupan masyarakat  siswa. Sekolah selayaknya memberikan sarana dan 
fasilitas belajar yang memadai untuk kenyamanan pembelajaran. 

Sri Rejeki.Penerapan model pembelajaran Make A Match pada mata 
pelajaran  IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 2 Sengonwetan 
semester II tahun ajaran 2009/2010. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas V melalui penerapan model pembelajaran Make A Match. 
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Sengonwetan kecamatan Kradenan 
Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Rumusan masalah dari latar belakang di atas 
adalah “ apakah penerapan model Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas V semester II pada pembelajaran IPA di SDN 2 Sengonwetan, 
Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2009/2010?”. Model 
pembelajaran Make A Match dianggap tepat untuk meningkatkan aktifitas siswa 
karena model ini membuat siswa selalu aktif dalam proses belajar mengajar  dan 
merasa senang. Hasil analisi data dari aktifitas siswa pada kondisi awal hanya 51%, 
siklus I mencapai presentase 75%, dan siklus ke II dengan presentae 85%. 
Peningkatan aktifitas siswa memberi dampak pada peningkatan hasil belajar siswa 
yaitu pada ulangan harian siswa pada kondisi awal hanya mencapai rata-rata 66, 
siklus I dengan rata-rata 78, dan siklus ke II mencapai rata-rata 88. Kegiatan 
mengajar guru juga sangat berperan pada keberhasilan peningkatan aktifitas dan 
hasil belajar siswa . presentasi kegiatan mengajar guru pada siklus I mencapai 86% 
dan pada siklus II mencapai 92%. Peningkatan aktifitas siswa melalui penerapan 
model pembelajaran Make A Match akan dapat terlaksana dengan baik jika guru, 
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siswa, dan kepala sekolah mau menerapkan model-model dalam pembelajaran 
khususnya mata pelajaran IPA. 

Andriyanto (SWCU Library, Nan, 2010)Peran media gambar dalam 
meningkatkan prestasi belajar belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas III SD 
Negeri Karang Rejo kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 
2009/2010. Kegiatan pembelajaran dikelas, bagi guru merupakan hal yang sudah 
biasa dilakukan.akan tetapi, untuk bisa membuat pembelajaran itu dapat menarik 
minat siswa untuk belajar bukanlah hal bisa dianggap mudah. Apalagi dalam 
pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS dengan menggunakan metode ceramah siswa 
merasa kurang bergairah dalam mengikuti pembelajaran dikelas. Akibatnya hasil 
prestasi belajar siswa kurang optimal. Untuk mengatasi hal itu, guru harus dapat 
merancang kegiatan pembelajaran yang bisa menarik siswa. Melalui penelitian ini, 
penulis melibatkan media gambar sebagai sumber belajar siswa. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa peran  media gambar yang digunakan dapat meningkatkan minat 
dan prestasi belajar siswa. Keaktifan dapat kita lihat pada saat kegiatan belajar 
mengajar berlangsung dan dapat dilihat dengan meningkatkan nilai hasil tesformatif 
siswa.   

Bagus Edi Rusanto.Penerapan model Make A Match pada mata pelajaran 
IPS tentang keadaan alam indonesia untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 
di SD Negeri Semanggi 02 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar: bagaimanakah penerapan model 
pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 
Negeri Semanggi 02 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora semester I tahun pelajaran 
2009/2010 pada mata pelajaran IPS tentang keadaan alam indonesia . Metode 
penelitian yang digunakan adalah PTK. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD 
Negeri Semanggi 02 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tahun pelajaran 2009/2010 
sebanyakn 12 siswa. Analisis data yang digunakan teknik analisis diskriptif kualitatif 
dengan membandingkan hasil belajar pada siklus pertama dan siklus kedua. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa pembelajaran model Make A Match dapat 
meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas dalam proses pembelajaran IPS . 
Pembelajaran model Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
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mata pelajaran IPS tentang keadan alam indonesia siswa kelas V SD Negeri 
Semanggi 02 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Rata – rata hasil belajar pada sikus 
I 70,83 dengan KKM (65) mencapi 66,66% dan pada siklus II mengalami peningkatan  
dengan rata-rata sebesar 80 dengan ketuntasan sebesar 100%. Dengan demikian 
siswa kelas V SD Negeri Semanggi 02 peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran 
IPS tentang keadaan alam indonesia. Simpulan penelitian ini adalah bahwa 
penerapan pembelajaran model Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar 
dalam mata pelajaran  IPS kelas V semester I SD Negeri Semanggi 02 Kecamatan 
Jepon Kabupaten Blora. 

Hasil penelitian yang dilakukan Watiningsih merupakan penelitian korelasi 
dengan variabel terikat hasil belajar dan variabel bebas lingkungan sekolah. Adapun 
kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel terikatnya, 
sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian 
korelasi sedangkan peneliti ini menggunakan jenis penelitian eksperimen. 

Hasil penelitian Sri Rejeki, mempunyai kesamaan dengan penelitian ini 
karena menggunakan dua variabel yang sama yaitu variabel bebas model 
pembelajaran Make A Match dan variabel terikat hasil belajar. Selain itu, keduanya, 
melakukan penelitian pada mata pelajaran IPA, sedangkan perbedaannya terletak 
pada jenis penelitiannya. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian PTK,  
sedangkan peneliti ini menggunakan penelitian jenis eksperimen. 

Hasil penelitian Andriyanto, mempunyai kesamaan dengan peneliti ini karena 
menggunakan variabel bebas media gambar, sedangkan perbedaannya terletak pada 
variabel terikatnya dalam penelitian tersebut menggunakan variabel terikat prestasi 
belajar sedangkan penilitian ini menggunakan variabel terikat hasil belajar. Selain itu, 
keduanya, melakukan penelitian pada mata pelajaran yang berbeda. Penelitian 
tersebut dalam mata pelajaran IPS, sedangkan penelitian ini dalam mata pelajaran 
IPA.  

Hasil penelitian Bagus Edi Rusanto, mempunyai kesamaan dalam penelitian 
ini karena menggunakan dua variabel yang sama yaitu variabel bebas model 
pembelajaran Make A Match dan variabel terikat hasil belajar, sedangkan 
perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. Peneliti tersebut menggunakan jenis 
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penelitian PTK, sedangkan peneliti ini menggunakan penelitian jenis eksperimen. 
Selain itu, keduanya, melakukan penelitian pada mata pelajaran yang berbeda. 
Penelitian tersebut dalam mata pelajaran IPS, sedangkan penelitian ini dalam mata 
pelajaran IPA.  

 
2.4. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah 
yang penting. 

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam hasil belajar adalah dari faktor 
model pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan yang berpengaruh 
terhadap hasil belajar anak karena model dan media pembelajaran sangat penting 
dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Pada pembelajaran Make A Match 
dengan menggunakan media gambar terjadi kesepakatan antara siswa tentang 
aturan-aturan dalam berkolaborasi. Masalah yang dipecahkan bersama akan 
disimpulkan bersama. Peran guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan 
siswa untuk mencapai tujuan belajar.  

Model pembelajaran Make A Match dengan menggunakan media gambar 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan siswa akan terdorong untuk belajar 
secara aktif, karena model pembelajaran ini sangat diperlukan dalam proses 
belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena 
itu dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Make A Match dengan 
menggunakan media gambar dapat meningkatkan hasil  belajar siswa. 
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Alur kerangka berfikir 
Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen dimana kelas kontrol menggunakan metode ceramah yang 
sudah biasa digunakan dalam kelas sedangkan kelas eksperimen menggunaakan 
model pembelajaran Make A Match dengan menggunakan media gambar. Dalam 
alat ukur hasil evaluasi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sama. 

Kelas 

kontrol Pre test 

Penggunaan 
pembelajaran 
dengan 
menggunakan 
metode ceramah 

Post 

Post 

Hasil pre test 
tidak boleh ada 
perbedaan yang 
signifikan 

Pembelajaran 
menggunakan model 
pembelajaran Make 

A Match dengan 
media gambar 

  Pre test 

Uji beda hasil post test 
apakah ada pengaruh 
positif dan signifikan 
dengan penggunaan 
model pembelajaran 

Make A Match dengan 
media gambar 

 

Kelas 
eksperimen 
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Untuk pre test diambil dari alat evaluasi  pada kelas uji coba dan hasil pre test 
kedua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan. Kelas kontrol diberi pembelajaran dengan 
menggunakan dengan metode ceramah sedangkan kelas eksprimen diberi 
pembelajaran dengan menggunakan model Make A Match dengan menggunakan 
media gambar. Setelah itu dilakukan post test pada kelas kontrol dan kelas 
eksperimen. Post tes dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara kelas kontrol 
yang diberi pembelajaran dengan metode ceramah dengan kelas eksperimen 
yang diberi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Make A 

Match dengan menggunakan media gambar. 
 

2.5. Hipotesis Penelitian 
Penggunaan model pembelajaran Make A Match dengan menggunakan media 

gambar, dalam pembelajaran IPA pada materi Sumber Daya Alam dapat berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas IV semester II SD Negeri 2 
Kertosari Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


