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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hakikat Hasil Belajar Siswa 

2.1.1 Deskripsi Belajar 

Belajar adalah suatu aktivitas sengaja dilakukan oleh individu agar 

terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak 

mampu melakukan sesuatu, menjadi mampumelakukan sesuatu, atau anak yang 

tadinya tidak terampil menjadi terampil, sehingga belajar merupakan kebutuhan 

setiap individu dalam upaya mengembangkan potensi kemanusiaannya. 

Belajar adalah suatu kegiatan yang membawa perubahan pada individu 

yang belajar.Perubahan itu tidak terjadi karena adanya warisan genetik atau 

respon secara alamiah, seperti kelelahan, pengaruh, obat-obatan, rasa takut, dan 

sebagainya. Melainkan perubahan dalam pemahaman, perilaku, presepsi, motivasi 

atau gabungan dari semuanya (Baharudin, & Esa N, 2007). 

Menurut Slameto bahwa pengertian secara psikologis belajar 

merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah serangkaian kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku sebahai hasil dari seorang individu antara interaksi dengan lingkungannya. 

Perubahan ini tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan melainkan juga dalam 

bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat penyesuaian 

diri, pendekatan mengenai segala aspek atau pribadi seseorang. 



 

12 
 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukann 

seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran (sasaran siswa) dan siapa saja 

bisa melaksanakannya, sedangkan belajar menunjuk pada apa yang harus 

dilakukan oleh guru sebagai pengajar atau hanya orang-orang tertentu yang dapat 

melakukannya. 

Belajar adalah tahap setiap tingkah laku individu yang relative 

menetap sebagai hasil pengalaman dari interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif. Belajar merupakan kegiatan yang memperoleh dan 

merupakan unsur sangat fundamental dalam pelaksanaan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. Hal ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian itu anak 

amaat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di 

sekolah maupun dilingkungan rumah atau keluarga sendiri (Muhibbinsyah, 2010, 

h.68-87). 

Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulasi dan respon (Asri B, 2005:20).  

Dalam pendidikan tidak hanya ada satu jenis belajar, tetaapi ada 

bermacam-macam jenis. Tiap jenis belajar menginginkan cara belajar yang serasi 

bagi semua jenis belajar. Tepat tidaknya suatu metode, baru terbukti dari hasil 

belajar siswa. Jadi, yang dapat diketahui adalah hasil atau produknya, bila hasil 

belajar tercapai, dianggap bahwa telah terjadi proses belajar yang tepat. 

Selanjutnya winkel, mengemukakan bahwa “belajar merupakan suatu 

proses siklus yang berlangsung dalam interaksi aktif subyek dengan 
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lingkungannya yang menghasilkan perubahan” (Winkel, 2007:15). Perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, dan menghasilkan perubahan.Perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang berifat menetap”   (Sadirman 

(2005) h.22). Sumaji (2011), menyatakan bahwa “belajar adalah perubahan 

tingkah laku atau keterampilan dengan serangkaian kegiatannya misalnya 

membaca, mengamati, mendengarkan dan lain sebagainya”(h.14). 

Dari uraian beberapa pendapat di atas, maka dapat dirumuskan defenisi 

belajar yaitu suatu proses untuk mencapai tujuan perubahan kearah yang lebih 

baik. Perubahan tersebut adalah perubahan pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, sikap dan tingkah laku yang besifat membangun untuk merubah 

kearah yang lebih baik lagi. 

2.1.2 Deskripsi Hasil Belajar  

Menurut Sudjana (2005) bahwa hasil belajar siswa pada hakekatnya 

adalah perubahan tingkah laku yang telah terjadi melalui proses pembelajaran. 

Perubahan tingkah laku tersebut berupa kemampuan-kemampuan siswa setelah 

aktifitas belajar yang menjadi hasil perolehan belajar. Dengan demikian hasil 

belajar adalah perubahan yang terjadi pada individu setelah mengalami 

pembelajaran. 

Sudjana (2007) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Selanjutnya Kusnandar (2008) mengatakan bahwa hasil belajar adalah suatu 

akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran yaitu berupa tes 
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yang tersusun secara terencana, baik berupa tes tertulis, tes lisan ataupun tes 

perbuatan. 

Dari beberapa bendapat tersebut, menjelaskan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Belajar 

itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh sesuatu. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah suatu nilai yang menunjukkan hasil yang tertinggi 

dalam belajar yang dicapai menurut kemampuan anak dalam mengerjakan sesuatu 

pada saat tertentu, dengan menunjukkan perubahan perilaku. 

Damayanti dan Moedjiono (2007), membagi ciri-ciri hasil belajar atas 

tiga macam yaitu: 

a. Hasil belajar memiliki kepastian berupa pengetahuan, kebiasaan, 

keterampilan, sikap atau cita-cita. 

b. Adanya perubahan mental dan perubahan jasmani. 

c. pMemiliki dampak pengajaran (h.19). 

 

Hasil belajar dalam konteksual menekankan pada proses yaitu segala 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar. Dengan demikian, hasil belajar dapat dilihat dari apa yang 

dicapai siswa, baik dari hasil belajar (nilai), peningkatan kemampuan berpikir dan 

memecahkan masalah perubahan tingkah laku atau kedewasaannya. 

Menurut Sudjana (2009:35-37) mengemukakan bahwa kriteria 

keberhasilan pembelajaran dari sudut prosesnya yaitu: 

1. Perencanaan direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru  

dengan melibatkan siswa secara sistematis, ataukah suatu proses yang 
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bersifat otomatis dari guru disebabkan telah menjadi perencanaan 

rutin. 

2. Kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia melakukan 

kegiatan belajar penuh kesadaran, kesungguhan, dan tanpa paksaan 

untuk memperoleh tingkat penguasaan pengetahuan, kemampuan serta 

sikap yang dikehendaki dari pelajaran itu sendiri. 

3. Siswa menempuh beberapa kegiatan belajar sebagai akibat 

penggunaan multi metode dan multi media yang dipakai guru ataukah 

terbatas kepada satu kegiatan belajar saja. 

4. Siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai sendiri 

hasil belajar yang dicapainya ataukah ia tidak mengetahui apakah yang 

ia lakukan itu benar atau salah. 

5. Proses pembelajaran dapat melibatkan semua siswa dalam satu kelas 

tertentu yang aktif belajar. 

6. Suasana pembelajaran atau proses belajar mengajar cukup 

menyenangkan dan merangsang siswa belajar ataukah suasana yang 

mencemaskan dan menakutkan. 

7. Kelas memiliki sarana yang cukup kaya, sehingga menjadi 

laboratorium belajar ataukah kelas yang hampa dan miskin dengan 

sarana belajar sehingga tidak memungkinkan siswa melakukan 

kegiatan belajar yang optimal (Sudjana, 2009). 

 

Menurut Hamalik (2006) menyatakan bahwa “hasil belajar adalah bila 

seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam menguasai sejumlah materi 

pelajaran yang telah diajarkan guru kepada peserta didik terhadap tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan setelah siswa mengalami proses belajar 

mengajar di sekolah dalam bentuk nilai atau angka-angka. Hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa merupakan gambaran kemampuan yang dimilikinya. 
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2.1.3 Jenis-Jenis Hasil Belajar 

Benyamin Bloom secara garis besar membagi, hasil belajar dalam tiga 

ranah yaitu: 

1. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

2. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi 

3. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dasar, kemampuan konseptual, keharmonisan dan ketetapan, gerakan 

keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpreatif. 

(Sudjana 2007, h.44). 

 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar dalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia 

menerima pengalaman pembelajaran. Sejumlah pengalaman yang dimiliki siswa 

mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar memiliki peran 

penting dalam proses pembelajaran karena memberikan sebuah informasi kepada 

guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya 

melalui proses kegiatan belajar mengajaar yang selanjutnya setelah mendapat 

informasi tersebut guru dapay menyusun dan membina kegiatan-kegiatan peserta 

didik lebih lanjut baik untuk individu maupun kelompok belajar. 

2.1.4.1 Faktor Internal (dari dalam) 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya.Faktor ini dibedakan menjadi 

dua macam, yakni: 
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2.1.4.1.1  Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis yang dimaksud kondisi fisiologis, seperti 

kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak 

dalam keadaan cacat jasmani dan sebagainya. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi peserta didik dalam menerima materi pelajaran, 

(h.14). 

Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan 

kesehatan dan panca indera seperti keadaan badan dan panca 

indera. Keadaan fisik yang lemah dapat menjadi penghalang bagi 

siswa dalam menyelesaikan program studinya.Untuk menempuh 

hidup yang baik, siswa perlu memperhatikan dan memelihara 

kesehatan tubuhnya. Adapun upaya memelihara kesehatan tubuh 

adalah dengann cara mengatur pola makan sehat, pola tidur dan 

olahraga secara teratur. 

Panca indera merupakan pemegangan peranan penting dalam 

proses pembelajaran seperti mata dan telingan karena sebagai besar 

hal-hal yang dipelajari oleh manusia pasti selalu melalui 

penglihatan dan pendengaran. Dengan demikian, seorang anak 

yang memiliki kecatatan fisik atau bahkan cacat mental 

menghambat dirinya dalam menerima pelajaran sehingga pada 

akhirnya mempengaruhi prestasi belajar anak tersebut, (Sarwitos, 

h.205). 
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2.1.4.1.2  Faktor Psikologis  

Faktor psikologis yang dimaksud setiap individu dalam hal 

ini peserta didik pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang 

berbeda-beda, tentunya hal ini mempengaruhi hasil belajarnya. 

Adapun faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa adalah faktor Intelegence dan faktor sifat. Pada umunya, 

prestasi belajar yang ditampilkan siswa berkaitan dengan tingkat 

kecerdasan yang dimiliki siswa.Adapun hakikat Intelligence adalah 

kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, 

untukmengadakan suatu penyesuaian dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan 

objektif. 

Faktor sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak 

secara tertentu terhadap hal-hal tertentu.Sikap yang pasif, rendah 

diri dan kurang percaya diri merupakan faktor yang menghambat 

siswa dalam menampilkan prestasi belajar siswa. Sikap siswa yang 

posistif terhadap pelajaran di sekolah merupakan langkah awal 

yang baik dalam proses belajar mengajar di sekolah, (Sudjana, 

h.40). 

2.1.4.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang 

atau individu. Selain faktor dari luar diri siswa, ada beberapa hal lain dari luar 
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diri siswa yang dapat mempengaruhi kemampuan hasil belajar siswa antara 

lain: 

2.1.4.2.1 Faktor Lingkungan Keluarga 

Keluarga adalah ayah, ibu dan anak-anak serta keluarga yang 

menjadi penghuni rumah, semua kondisi yang ada di keluarga 

seperti tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besarnya 

penghasilan, cukup kurangnnya perhatian orang tua kepada anak, 

akrab tidaknya hubungannya kedua orang tua, yang semua itu 

dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak. 

2.1.4.2.2 Faktor Lingkungan Sekolah 

Keadaan seperti tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar seperti kualitas guru, metode pengajaran, 

kesesuaian kurikulum, dan sarana prasarana. 

2.1.4.2.3 Faktor Lingkungan Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi jika kondisi 

masyarakat tidak mendukung pendidikan maka prestasi belajar 

akan menurun. 

2.1.4.2.4 Faktor Lingkungan  

Keadaan tempat tinggal juga penting dalam mempengaruhi prestasi 

belajar, keadaan lingkungan, bangun rumah, serta suasana tempat 

tinggal, (Djamarah, h.30). 

 

 



 

20 
 

2.2 Hakikat Model Pembelajaran Make A Match 

2.2.1  Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan dalam 

merencanakan pembelajaran di kelaas maupun pembelajaran tutorial. Dalam hal 

ini, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. Sedangkan menurut Sulistyorini model pembelajaran merupakan 

rencana, pola atau pengatur kegiatan guru dan peserta didik yang menunjukkan 

adanya interaksi antar unsur-unsur terkait dalam pembelajaran (Sulistyorini, 

2007:14) 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secarakhas oleh 

guru.Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari 

penerapan suatu pendekatan, model, dan tekhnik pembelajaran (Mashudi, dkk. 

2013). 

Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru 

para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk 

mencapai tujuan pendidikannya (Rusman, 2012). Menurut Supriyono 

mendefinisikan “model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar” (Ali, I.  & P. 2017, h.75-81). 

Mills dalam Agus Suprijono berpendapat bahwa model adalah bentuk 

representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 
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sekelompok orang mencoba bertindak  berdasarkan model itu.  Model merupakan 

interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa 

sistem, (h.45). 

Sedangkan menurut Joyce dalam Trianto (2011) menyatakan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola  yang digunakan 

sebagai  pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajarann 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran 

termaksud di dalamnya buku-buku, film, computer, kurikulum, dan lain-lain. 

Menurut Arends dalam Trianto (2007) model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model 

pembelajaran menggacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, 

termasukdidalamnya terkait tujuan, tahap, kegiatan serta lingkungan belajar dan 

pengelolaan kelas. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa model adalah 

cara atau teknik yang dilakukan oleh seorang guru untuk menyajikan suatu materi 

yang diajarkan kepada peserta didik dengan memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan tersebut agar tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien. 

2.2.2 Ciri-Ciri Model Pembelajaran  

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 

b. Mempunyai misi satu tujuan pendidikan tertentu. 

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar 

dikelas. 
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d. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax), adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem 

sosial, dan sistem pendukung. 

e. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran dan 

dampak pengiring. 

f. Membuat persiapan mengajar (desain intruksional) dengan pedoman 

model pembelajaran dan dipilihnya (Ibid, 136). 

 

Dari ciri-ciri model pembelajaran tersebut, dapat diketahui bahwa 

model pembelajaran harus berdasarkan teori pendidikan, memiliki tujuan, menjadi 

pedoman perbaikan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, serta 

memiliki dampak terhadap pembelajaran. 

2.2.3 Pengertian Model Pembelajaran Make A Match 

Make A Match merupakan proses belajar siswa dalam mencari 

pasangan dengan menggunakan kartu berisi pernyataan-pernyataan dan kartu 

lainnya berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Kurniasih dan Sabi (2016) menyatakan dalam bukunya bahwa “model 

pembelajaran Make A Match atau mencari pasangan merupakan model 

pembelajaran yang mengajak siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 

Model pembelajaran Make A Match adalah pola yang digunakan dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial (Agus, S. 2011). Model 

Pembelajaran Make A Match artinya model pembelajaran mencari pasangan. 

Setiap siswa mendapat sebuah kartu (bisa soal atau jawaban), lalu secepatnya 

mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia pegang (Widodo, 2010). 
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Menurut Sri Sulistyorini, model pembelajaran merupakan rencana, 

pola atau pengaturan kegiatan guru dan peserta didik yang menunjukan adanya 

interaksi antara unsur-unsur yang terkait dalam pembelajaran (h.15). 

Model pembelajaran dapat di fungsikan sebagai sarana komunikasi 

yang penting. Penggunaan model pembelajaran tertentu memungkinkan guru 

dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan bukan tujuan pembelajaran yang 

lain (Yusron Alex Wijaya J. A Pramukatoro,2013). 

Model pembelajaran tipe Make A Match atau bertukar pasangan 

merupakan teknik belajar yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama 

dengan orang lain. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan 

untuk semua tingkatan usia anak didik (Lie, 2008:56). 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Make A Match adalah teknih mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Model 

pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model 

pembelajaran yang sesuai dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam 

penelitian ini, model pembelajaran yang digunakan adalah Make A Match dengan 

media berupa kartu:  

a. Bahan kartu yang digunakan untuk media pembelajaran dengan kertas 

berwarna. 

b. Kartu soal/jawaban terdiri atas 2 warna, warna hujau untuk soal dan 

warna merah untuk jawaban. 
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c. Media/kartu yang digunakan bersegi empat dengan ukuran panjang 10 

CM dan lebar 10 CM.  

Tujuan dari model ini antara lain: 1) Pendalam materi. 2) Penggalian 

Materi. Persiapan yang dilakukan dalam penerapan Make A Match adalah: 

a. Membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tujuan materi yang 

dipelajari, kemudian menuliskan dalam kartu-kartu pertanyaan. 

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

dan menuliskan dalam kartu-kartu jawaban. 

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

bagi siswayang gagal (guru dapat membuat aturan ini bersama-sama 

dengan siswa). 

d. Menyediakan lembaran untuk mencatat pasangan-pasangan yang 

berhasil untuk penskoran prestasi (Miftakhul, H.  2013, h.252-253). 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Make A Match yaitu pembelajaran dengan mencari pasangan 

melalui kartu pertanyaan dan jawaban yang harus ditemukan dan didiskusikan 

oleh pasangan siswa tersebut. 

2.2.4 Langkah-Langkah Penerapan Model Pembelajaran Make A Match 

Menurut Rusman (2010), model pembelajaran Make A Match dapat 

dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. Guru menyediakan beberapa potongan kartu sebanyak jumlah siswa 

dimana kartu tersebut berupa soal dan jawaban 

b. Guru membagikan potongan kartu kepada siswa kemudian siswa 

membaca isi kartu  

c. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap siswa harus mencari 

pasangannya berdasarkan soal atau jawaban yang diperoleh dari 

potongan kartu tersebut 

d. Setelah siswa mendapatkan pasangannya, guru meminta kepada siswa 

untuk duduk dengan pasangannya 



 

25 
  

e. Guru meminta siswa untuk membacakan soal dan jawaban yang 

diperoleh di depan kelas. 

2.2.5 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Make A Match 

Setiap model tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu 

juga model Make A Match. Adapun kelebihan dan kekurangan model ini adalah: 

1. Kelebihan 

Adapun kelebihan dari model ini adalah sebagai berikut: 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, secara kognitif 

maupun psikomotorik. 

b. Menyenangkan bagi siswa karena ada unsur permainan. 

c. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar. 

d. Sebagai sarana melatih siswa untuk tampil prestasi. 

e. Melati kedisplinan siswa untuk belajar.  

f. Dengan model pembelajaran Make A Match. Dapat 

bekerjasama antara sesama peserta didik untuk terwujud suatu 

pembelajaran. 

 

Proses pembelajaran ini lebih menarik karena peserta didik mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan. Dalam membuat penilaian kesimpulan guru juga langsung 

melibatkan peserta didik sehingga peserta didik merasa dihargai dengan 

keterlibatan tersebut. Akan tetapi kelebihan itu semua tidak terjadi jika tidak 

kreativitas guru atau kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakan proses 

pembelajaran melalui model Make A Match. 

2. Kekurangan  

Adapun kekurangan model dapat ditemukan sebagai berikut: 

a. Jika model ini tidak dipersiapkan dengan baik banyak waktu 

yang terbuang. 

b. Pada awal-awal penerapan banyak siswa malu berpasangan 

dengan lawan jenisnya. 
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c. Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, banyak siswa 

kurang memperhatikan pada saat persentasi pasangan. 

d. Guru hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman. 

e. Jika menggunakan model pembelajaran ini terus menerus 

menimbulkan kebosanan bagi siswa (Huda, 2013,h.254-255). 

 

Hal-hal yang dilakukan untuk menutupi kekurangan model 

pembelajaran Make A Match adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan perencanaan yang matang tentang penentuan 

waktu yang digunakan pada saat proses pembelajaran agar 

pembelajaran berjalan dengan baik dan waktu tidak 

terbuang sia-sia. 

b. Guru memberikan motivasi agar siswa lebih berani 

berpasangan dengan lawan jenis. 

c. Guru memperhatikan seluruh siswa agar seluruh siswa 

terlibat langsung dalam pembelajaran. 

d. Memberikan hukuman yang berdampak positif pada siswa. 

e. Guru memberikan variasi pada saat proses pembelajaran 

seperti memberikan games atau permainan dan memberikan 

reward pada siswa yang mempresentasikan jawaban atas 

pertanyaan yang diperoleh dari kartu agar siswa lebih 

semangat dan tidak bosan. 

2.3  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

       2.3.1  Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah 

sains. Kata sains ini berasal dari bahasa latin yaitu scientia, yang secara harfiah 



 

27 
  

berarti pengetahuan, tetapi kemudian berkembang menjadi khusus ilmu 

pengetahuan alam atau sains (Trianto, 2007, h.18). 

Ilmu pengetahuan alam merupakan rumpuan ilmu yang memiliki 

karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena-fenomena, gejala-gejala, 

maupun perubahan-perubahan alam yang faktual, baik berupa kenyataan (reality) 

atau kejadian (event) dan hubungan sebab dengan akibat. (Ali, I. & Erlina, P. 

2007, h.75-81). 

Menurut Carin dan Sund dalam Trianto (2007:101) mendefinisikan 

ilmu pengetahuan alam sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara 

teratur, berlaku namun (universal) dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu mata pelajaran pokok 

di tingkat SD (Ali, I. & Erlina, P. 2017). Menurut Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menegaskan bahwa pembelajaran IPA 

harus menekankan pada penguasaan kompetensi melalui serangkaian proses 

ilmiah, sehingga pem-belajaran IPA bukan hanya penguasaan ilmu pengetahuan 

atau teori saja, melainkan suatu proses penemuan dalam menyelesaikan suatu 

masalah alamiah.  

Ilmu pengetahuan alam (IPA) berkaitan dengan mencari tahu tentang 

alam semesta secara sistematis. Sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. (Cahya, 2013, h.214). 
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Berdasarkan dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang sistematis dan berlaku secara 

umum yang membahas tentang sekumpulan data mengenai gejala alam yang 

dihasilkan berdasarkan hasil observasi, eksperimen, penyimpulan, dan 

penyusunan teori agar peserta didik mempunyai pengetahuan, gagasan, dan 

konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman 

melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan 

penyajian gagasan-gagasan. 

2.3.2 Fungsi Pembelajaran IPA di SD/MI 

Ilmu pengetahuan alam mempunyai suatu fungsi yang berkaitan 

dengan pola pikir secara ilmiah, adapun fungsi IPA menurut kajian dari depdiknas 

adalah sebagai berikut: 

a. Menguasai konsep IPA dan pemanfaatnya dalam kehidupan sehari-

hari; 

b. Mengembangkan keterampilan proses; 

c. Mengembangkan sikap ilmiah; 

d. Mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan 

yang saling mempengaruhi antara sains, teknologi dan masyarakat; 

e. Mengembangkan kesadaran adanya keteraturan alam. (2006, h.2) 

 

Berdasarkan kajian mengenai fungsi dari IPA tersebut, dapat diambil 

suatu fungsi yang merupakan ciri khas dari IPA adalah meng embangkan sikap 

ilmiah,proses pengembangan ini dilakukan dengan cara menanamkan konsep 

pembelajaran Make A Match atau penemuan dalam setiap konsep pembelajaran 

IPA pada tingkat sekolah dasar agar pola berfikir siswa terbimbing untuk lebih 

berfikir ilmiah. 
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Berdasarkan dan berbagai fungsi pembelajaran IPA tersebut, maka 

sudah seharusnya pembelajaran IPA terintegrasi dengan berbagai pembelajaran 

lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada hakikatnya IPA merupakan alat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan, dengan proses pembelajaran. 

2.3.3 Ruang Lingkup IPA di SD/MI 

Ruang lingkup materi pelajaran IPA yang juga berdasarkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan, sebagai berikut: 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

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

gas. 

c. Energy dan perubahanya meliputi: gaya, panas, magnet, listrik, 

cahaya. Dan pesawat sederhana. 

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

benda-benda langit lainnya. (2006, h.14). 

 

Berdasarkan ruang lingkup mata pelajaran IPA di atas, maka dapat 

disimpulkan tidak semua peneliti identifikasi, karena ruang lingkup yang menjadi 

bahan kajian dalam pendidikan ini yaitu penelitian terhadap bungan yang 

merupakan bagian dari tumbuhan. 

2.3.4 Tujuan Pembelajaran IPA di SD/MI 

Menurut Sulistyorini (2007) tujuan pembelajaran IPA di SD/MI, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Memahami alam sekitar. 

b. Memiliki keterampilan untuk mendapatkan ilmu berupa 

keterampilan proses/metode ilmiah. 

c. Memiliki sikap ilmiah di dalam mengenal alam sekitar dan 

memecahkan masalah yang dihadapinya. (h.15) 

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) juga menyebutkan 

bahwa tujuan pembelajaran IPA, antara lain: 
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a. Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan 

konsep fakta yang ada di alam. Hubungan saling ketergantungan, 

dan hubungan antara sains dan teknologi. 

b. Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, 

memecahkan masalah, dan melakukan observasi. 

c. Sikap ilmiah, antara lain: spektis, kritis, sensitive, objektif, jujur,, 

terbuka, benar, dan bekerja sama. 

d. Kebiasaan mengembangkan kemampuan berpikir analisis induktif 

dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk 

menjelaskan berbagai peristiwa alam. 

e. Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari 

keindahan keteraturan perilaku alam serta penerapannya dalam 

teknologi. (Trianto, 2001, h.144). 

 

Berdasarkan hal di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, 

tujuan pembelajaran IPA di SD/MI, yaitu agar siswa mampu mengamati, 

menguasai konsep IPA, dan keterkaitannya serta mampumengembangkan sikap 

ilmiah untuk masalah-masalah yang dihadapinya sehingga lebih menyadari 

kebersamaan dan kekuasaan dari sang pencipta. 

2.4 Hasil Penelitian Relevan 

Hasil penelitian relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Lusianti studi PGMI mengatakan 

bahwa penerapan model pembelajaran Make A Match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

yang diperoleh siswa dalam setiap siklus. Dimana, pada siklus 

pertama dengan persentase nilai siswa 62,96% dengan nilai rata-rata 

77,92%. Pada siklus kedua persentase keberhasilan siswa adalah 

88,88% dengan nilai rata-rata 80,44%. Sehingga dengan meelihat 

hasil teersebut maka dinyatakan bahwa penerapan Make A Match 

berhasil dilaksanakan. (Lusianti, 2018). 
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b. Penelitian yang dilakukan oleh Mas’udah program studi IPS, 

menyatakan bahwa meningkatkan hasil belajar pembelajaran melalui 

model pembelajaran Make A Match. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

yang diperoleh siswa dalam setiap siklus. Dimana, pada hasil 

yangdiperoleh yakni pada siklus pertama dengan nilai siswa 40,90%, 

pada siklus kedua memperoleh nilai 72,72%, dan pada siklus ketiga 

meningkat menjadi 95,45%. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

tersebut maka dapat dinyatakan bahwa penerapan model 

pembelajaran Make A Match berhasil dilaksanakan. (Mas’udah, 

2018). 

c. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Cili Astuti program 

study PGMI, mengatakan bahwa penerapan model pembelajaran 

Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil yang diperoleh siswa dalam setiap siklus. 

Padasiklus pertama memperoleh nilai 58,3% dan siklus kedua 

mingkat menjadi 92,7%. Ini membuktikan bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan yangsignitifikasi sehingga dapat dinyatakan 

bahwa model Make A Match ini berhasil dilaksanakan. (Astuti, 

2019). 

Dari ketiga kajian relevan tersebut peneliti dapat menyimpilkan bahwa 

penelitian terdahulu memilikki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan sekarang. Di mana dari adanya perbedaan-perbedaan 

tersebut dapat menjadi perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan 
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penelitian yang dilakukan sekarang. Maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini 

bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti sebelumnya dan tentunya dari 

perbedaan tersebut dapat berimplikasi pada problematika yang dihadapi 

dilapangan. Selain itu, penelitian ini juga belum perbah dilakukan di SD Wandoka 

Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dan bukan hasil plagiasi dari 

penelitian sebelumnya. 

2.5 Kerangka Pikir 

Berdasarkan model pembelajaran Make A Match dalam rangka 

menigkatkan hasil belajar IPA dengan pertimbangan model pembelajaran mampu 

mengembangkan dan menyalurkan pengetahuan serta nilai-nilai dan pengalaman 

belajar siswa, juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan 

mmasalah, keterampilan sosial (berkelompok dan berkomunikasi), serta adanya 

proses belajar mengajar siswa yang lebih memperkuat daya ingat siswa terhadap 

mata pelajaran. 

Hasil belajar adalah tingkat pencapaian yang telah dicapai oleh peserta 

didik terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masingbidang studi 

setelah mengikuti program pembelajaran dalam waktu tertentu, (Suharsimi, 2004, 

h.269). 

Mata pelajaran IPA adalah salah satu mata pelajaran wajib yang 

khusus mempelajari tentang alam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

 

 

 




