
KEEFEKTIFAN MODEL MAKE A MATCH DAN
THINK PAIR SHARE TERHADAP HASIL BELAJAR IPS

KELAS III SDN
GUGUS PANGERAN CENDONO KUDUS

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Pendidikan

Oleh

Ely Fatmawati

1401413244

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017



ii

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ely Fatmawati

NIM : 1401413244

Program studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Judul skripsi : Keefektifan Model Make A Match dan Think Pair Share

terhadap Hasil Belajar IPS Kelas III SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus.

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain sebagian atau seluruhnya.

Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan

kode etik ilmiah.

Semarang, 31 Juli 2017

Peneliti,



iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Keefektifan Model Make A Match dan Think Pair Share

terhadap Hasil Belajar IPS Kelas III SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus”

Nama : Ely Fatmawati

NIM : 1401413244

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Panitia Ujian Skripsi.

Semarang, 31 Juli 2017



iv

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Keefektifan Model Make A Match dan Think Pair Share

terhadap Hasil Belajar IPS Kelas III SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus” oleh,

nama : Ely Fatmawati

NIM : 1401413244

Telah dipertahankan dihadapan Panitian Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017.

Semarang, 16 Agustus 2017



v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan

hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti

persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Ibu Sri Kartini dan Bapak Abdul Hadi (Alm.)

2. Mbak Eny, mbak Eva, mas Ali, mas Sokha dan keluarga besar di Kudus

3. Almamater PGSD FIP Unnes



vi

PRAKATA

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Keefektifan Model Make A Match dan

Think Pair Share terhadap Hasil Belajar IPS Kelas III SDN Gugus Pangeran

Cendono Kudus” dapat terselesaikan dengan lancar.

Keberhasilan dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas

dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;

2. Prof. Dr. Fakhrudin, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas

Negeri Semarang;

3. Drs. Isa Ansori, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Universitas Negeri Semarang;

4. Dra. Sri Sami Asih, M.Kes., Penguji;

5. Drs. Sutaryono, M.Pd., Pembimbing Utama;

6. Drs. Mujiyono, M.Pd., Pembimbing Pendamping;

7. Kaswanto, S.Pd.SD, Kepala SDN 6 Cendono Kudus;

8. Samadi, S.Pd., Kepala SDN 5 Cendono Kudus;

9. Sri Wahyuni, S.Pd., Guru Kelas III SD 6 Cendono Kudus;

10. Nur Hasnah, S.Pd.SD, Guru Kelas III SD 6 Cendono Kudus;

11. M.Ihsan Fadlli, S.Pd.SD, Guru kelas III SD 5 Cendono Kudus;

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namana satu per satu.

Penyusunan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti

mengharapkan saran demi perbaikan penyusunan karya ilmiah selanjutnya.

Semarang, 31 Juli 2017

Peneliti,

Ely Fatmawati

NIM 1401413244



vii

ABSTRAK

Fatmawati, Ely. 2017. Keefektifan model Make A Match dan Think Pair Share
terhadap Hasil Belajar IPS Kelas III SDN Gugus Pangeran Cendono
Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu
Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs.
Sutaryono, M.Pd. dan Pembimbing Pendamping Drs. Mujiyono, M.Pd.
296 halaman.

Model make a match dan TPS merupakan model kooperatif yang
pembelajarannya berpusat pada siswa (student center learning). Penelitian ini
dilatar belakangi adanya sebagian siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) pada hasil belajar mata pelajaran IPS karena sebagian guru belum
menerapkan model pembelajaran yang tepat saat pembelajaran. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui keefektifan model make a match dengan model TPS
dan direct instruction sebagai kelas kontrol terhadap hasil belajar IPS kelas III SD
Negeri Gugus Pangeran Cendono Kudus. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian Eksperimen Semu dengan desain Nonequivalent Control Group Design.
Populasi penelitian terdiri dari 134 siswa dengan sampel yang terdiri dari 61 siswa,
19 siswa dari kelas III B SDN 6 Cendono Kudus (kelas eksperimen I), 20 siswa dari
kelas III A SDN 6 Cendono Kudus (kelas eksperimen II), dan 22 siswa dari kelas
III SDN 5 Cendono Kudus (kelas kontrol).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Model Make A Match lebih
efektif daripada model Direct Instruction terhadap hasil belajar IPS kelas III SDN
Gugus Pangeran Cendono Kudus. Ditunjukan dari rata-rata nilai posttest pada kelas
eksperimen I sebesar 83,68421, sedangkan rata-rata nilai posttest pada kelas kontrol
sebesar 70,68182. Hasil uji t dengan taraf signifikan 0,05 terhadap nilai posttest
kelas eksperimen I dan kelas kontrol diperoleh Sig.(1-tailed) (0,0005<0,05); (2)
Model Think Pair Share lebih efektif daripada model Direct Instruction terhadap
hasil belajar IPS kelas III SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus. Ditunjukan dari
rata-rata nilai posttest pada kelas eksperimen II sebesar 78, sedangkan rata-rata nilai
posttest pada kelas kontrol sebesar 70,68182. Hasil uji t dengan taraf signifikan 0,05
terhadap nilai posttest kelas eksperimen II dan kelas kontrol diperoleh Sig.(1-tailed)
(0,021<0,05); (3) Model Make A Match lebih efektif daripada model Think Pair
Share terhadap hasil belajar IPS kelas III SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus.
Ditunjukan dari rata-rata nilai posttest pada kelas eksperimen I sebesar 83,68421,
sedangkan rata-rata nilai posttest pada kelas eksperimen II sebesar 78. Hasil uji t
dengan taraf signifikan 0,05 terhadap nilai posttest kelas eksperimen I dan kelas
eksperimen II diperoleh Sig.(1-tailed) (0,0335<0,05).

Simpulan penelitian yaitu model Make A Match lebih efektif diterapkan
dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas III SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus
daripada model TPS maupun Direct Instruction. Dengan demikian peneliti
menyarankan agar guru dapat menerapkan model pembelajaran Make A Match
untuk lebih meningkatkan hasil belajar siswa.

Kata Kunci: Direct Instruction; Hasil Belajar; Ilmu Pengetahuan Sosial; Make A
Match; Think Pair Share.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan dapat memengaruhi kehidupan manusia. Dengan pendidikan,

manusia dapat mengembangkan potensi yang dimiki secara optimal. Dalam UUD

1945 alinea empat tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berpendidikan. Pendidikan yang

dimaksud adalah pendidikan yang dapat menggali dan mengembangkan potensi

yang dimiliki manusia agar sumber daya manusia (SDM) memiliki kualitas yang

tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya pasal 3, pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan SDM dari segi kognitif saja, namun
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melalui pendidikan bangsa Indonesia dapat mengembangkan kepribadiannya untuk

menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 pasal 14

tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan formal terdiri atas pendidikan

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekolah Dasar (SD) adalah

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan

umum pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan tidak terlepas dari kurikulum

yang dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah nomor 19 tahun 2005 kurikulum adalah seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu. Saat ini di SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus kurikulum

SD yang berlaku ialah kurikulum 2013 pada kelas I dan kelas IV, sedangkan pada

kelas II, III, V, dan VI diberlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 16 mengungkapkan bahwa

penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar

dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP). Sedangkan menurut BSNP (2006) KTSP adalah

kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing

satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan,

struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan

silabus. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

yang tertuang dalam standar isi meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai

berikut: 1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2) kelompok mata
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pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 3) Kelompok mata pelajaran ilmu

pengetahuan dan teknologi; 4) Kelompok mata pelajaran estetika; 5) Kelompok

mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Dalam hal ini, kelompok mata

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya yaitu Ilmu Pengetahuan

Sosial (IPS).

Pendidikan IPS di SD merupakan bidang studi yang mempelajari manusia

dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam masyarakat. Tujuan utama

pembelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka

terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil setiap mengatasi

masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang

menimpa masyarakat (Susanto, 2016: 143). Pembelajaran IPS perlu diberikan

kepada anak SD karena IPS merupakan ilmu yang didalamnya mempelajari tentang

cara untuk melakukan interaksi sosial. Pengetahuan untuk berinteraksi perlu

dibekalkan kepada siswa agar nantinya bisa berbaur di dalam masyarakat. Tetapi

kenyataan bahwa sebagian guru dalam menyampaikan materi pembelajaran IPS

masih menggunakan teknik konvensional menyebabkan siswa kurang tertarik

dalam mengikuti pembelajaran sehingga sebagian siswa tidak menyerap secara

optimal mengenai materi yang telah disampaikan dan mengakibatkan tujuan

pembelajaran tidak tercapai. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat

pelajaran IPS yang menekankan pada ilmu tentang sosial. Guru dalam hal ini

sebagai manager pembelajaran seharusnya dapat menjadikan suasana kelas yang
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menyenangkan dan interaktif. Penggunaan model pembelajaran sangat diperlukan

dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Menurut Rusman (2014: 133) model pembelajaran dapat dijadikan pola

pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan

efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Penggunaan model pembelajaran

bertujuan untuk membantu guru dalam menentukan design dan langkah-langkah

pembelajaran di kelas. Model pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan

materi yang akan diajarkan, karena tidak semua model pembelajaran dapat

digunakan pada semua materi. Pemilihan model pembelajaran akan mendukung

proses dan hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan

berjalan dengan maksimal apabila guru menerapkan model pembelajaran yang

tepat. Salah satu model pembelajaran yang dapat dianggap tepat digunakan untuk

pembelajaran IPS materi Jual Beli ialah model make a match dan think pair share.

Model make a match dan think pair share merupakan model kooperatif yang

pembelajarannya berpusat pada siswa (student center learning). Melalui model

make a match siswa akan melakukan pembelajaran dengan mencari pasangan dari

kartu, hal tersebut menjadikan siswa aktif dan interaktif karena siswa akan berusaha

untuk mencari pasangan dari kartu yang diperoleh. Sedangkan pada pembelajaran

think pair share siswa akan diberikan permasalahan, yang selanjutnya siswa

diberikan waktu untuk berpikir, merespon, dan berdiskusi dengan teman sebangku.

Hal tersebut dapat membuat siswa lebih aktif dan interaktif dengan teman sebangku

dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Model make a match

dan think pair share sesuai dengan teori kognitif yang dikemukakan oleh Piaget
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dalam Rifa’i dan Anni (2012: 170) bahwa tiga prinsip utama pembelajaran yaitu

belajar aktif, lewat interaksi sosial, dan lewat pengalaman sendiri.

Pada kenyataannya, hal tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam

pelaksaaan pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

guru kelas III di SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus yang terdiri dari enam

sekolah dasar yaitu SDN 01 Cendono Kudus, SDN 03 Cendono Kudus, SDN 04

Cendono Kudus, SDN 05 Cendono Kudus, SDN 06 Cendono Kudus, dan SDN 07

Cendono Kudus yang dilakukan pada bulan Januari 2017, diipereloh keterangan

bahwa di kelas III gugus Pangeran Cendono Kudus sebagian masih menggunakan

model pembelajaran langsung atau direct instruction. Sebagian guru belum

menggunakan model-model pembelajaran inovatif yang ada. Penyampaikan materi

dengan ceramah dan sebagian siswa mendengarkan guru secara pasif. Dalam

pembelajaran guru aktif (berbicara) sedangkan siswanya lebih banyak

mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, sehingga siswa cenderung

bosan saat proses pembelajaran. Belum adanya interaksi timbal balik antara guru

dengan siswa. Pembelajaran terkadang bersifat satu arah, dimana guru memberikan

materi dan siswa yang menerima. Bahkan ketika siswa diberikan pertanyaan,

sebagian siswa hanya diam dan tidak berani mengungkapkan pendapat.

Pembelajaran langsung yang dilakukan guru hanya terfokus pada penyampaian

materi dan diskusi dengan kelompok besar. Sebagian siswa kurang aktif dalam

mengikuti diskusi, terkadang siswa hanya ikut menjadi anggota kelompok namun

tidak ikut berpartisipasi dalam berdiskusi. Dari hasil wawancara yang peneliti

lakukan di SDN gugus Pangeran Cendono Kudus yaitu pada guru kelas III
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menganggap bahwa mata pelajaran IPS dianggap sukar. Mata pelajaran IPS

dianggap sukar karena dalam materi IPS sangat banyak bacaan-bacaan yang harus

dipahami siswa, salah satunya yaitu pada  materi “Jual Beli”. Materi jual beli

merupakan salah satu materi yang harus dicapai siswa di semester genap. Materi

tersebut perlu disampaikan guru menggunakan teknik pembelajaran yang menarik,

sehingga siswa akan tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran.

Kenyataan tersebut dapat dilihat dari data nilai UAS IPS pada semester I

tahun 2016/2017 diketahui sebagian siswa memperoleh nilai belum memenuhi

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Dari 134 siswa kelas III SDN Gugus

Pangeran Cendono Kudus, hanya 70 siswa atau 52,24% yang memperoleh nilai

diatas KKM dan 64 siswa atau 47,76% masih memperoleh nilai dibawah KKM.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan inisiatif untuk menerapkan

model pembelajaran yang dapat dianggap tepat yaitu dengan penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe make a match sebagai kelas eksperimen I, think pair

share sebagai kelas eksperimen II, dan direct instruction sebagai kelas kontrol.

Model make a match merupakan model pembelajaran yang dikembangkan

oleh Loma Curran. Ciri utama model make a match adalah siswa diminta mencari

pasangan kartu yang merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam

pembelajaran (Shoimin, 2014: 98). Kartu-kartu tersebut yang menjadi media dalam

model make a match. Dengan model make a match siswa dapat mencari pasangan

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang

menyenangkan. Pembelajaran model make a match melibatkan peserta didik

sepenuhnya karena guru berlaku sebagai pembimbing jalannya diskusi dalam
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mencocokkan jawaban peserta didik. Keterlibatan peserta didik jelas terlihat dari

bagaimana usaha peserta didik dalam mencari jawaban yang sesuai dengan

pertanyaan. Keterlibatan peserta didik akan menjadikan peserta didik mendapatkan

pemahaman lebih dari pada sekedar guru berceramah. Keterlibatan peserta didik

dalam model make a match juga dapat dikatakan sebagai pengalaman belajar

peserta didik itu sendiri. Pengalaman belajar merupakan salah satu upaya peserta

didik untuk terus berkembang dan memperluas pengetahuan peserta didik.

Menurut Trianto (2007: 61) pendekatan kooperatif tipe think pair share atau

sering disebut TPS merupakan model pembelajaran kooperatif yang dirancang

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Model ini dikembangkan oleh Frang

Lyman dan rekan-rekannya dari Universitas Maryland. TPS memiliki prosedur

secara eksplisit dapat memberi siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, untuk

merespon, dan saling membantu. Seperti namanya “thinking” pembelajaran ini

diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk

dipikirkan oleh peserta didik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik

untuk memikiran jawabannya. Selanjutnya tahap “pairing”, pada tahap ini guru

meminta peserta didik berpasang-pasangan dan memberikan kesempatan untuk

berdiskusi. Hasil diskusi dengan pasangannya dibicarakan dengan pasangan

seluruh kelas, tahap ini dikenal dengan “sharing”. Dalam tahap “sharing”

diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong pada pengonstruksian pengetahan

secara integratif. Peserta didik dapat menemukan struktur dari pengetahuan yang

dipelajarinya (Suprijono, 2016: 10).
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Model pembelajaran direct instruction disebut juga dengan pembelajaran

langsung diperkenalkan oleh Rosenshina dan Steven. Menurut Shoimin (2014: 64-

67) pada model pembelajaran direct instruction terdapat lima fase yang sangat

penting. Sintaks model tersebut disajikan dalam lima tahap, yaitu: (1) fase orientasi/

menyampaikan tujuan, pada fase ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan

mempersiapkan siswa untuk menerima materi pembelajaran; (2) fase presentasi/

demonstrasi, pada fase ini guru menampaikan pengetahuan berupa materi kepada

siswa; (3) fase latihan terbimbing, pada fase ini guru membimbing siswa dalam

pelatihan, diskusi, atau kerja kelompok; (4) fase mengecek pemahaman dan

memberikan umpan balik, pada fase ini guru mengecek pemahaman siswa dan

memberikan umpan balik kepada siswa; dan (5) fase latihan mandiri, pada fase ini

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk latihan lanjutan.

Keefektifan model make a match didukung oleh penelitian yang dilakukan

oleh Maria Ulfa dari Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu

Pendidikan Universitas Negeri Semarang tahun 2015 yang berjudul “Keefektifan

Metode Make A Match dalam Pembelajaran IPS”. Rata-rata nilai tes awal kelas

eksperimen dan kontrol yaitu 38,04 dan 40,31. Rata-rata nilai tes akhir kelas

ekperimen dan kontrol sebesar 80,13 dan 72,59. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa metode make a match efektif terhadap hasil belajar peserta didik pada mata

pelajaran IPS di kelas III SDN Debong 01 dan 03 Kota Tegal.

Keefektifan model TPS didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mei

Purwanti dari Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Semarang tahun 2015 yang berjudul “Keefektifan Model Think
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Pair Share terhadap Hasil Belajar IPS”. Rata-rata nilai tes awal kelompok

eksperimen dan kontrol yaitu 53,88 dan 55,19. Rata-rata nilai tes akhir kelompok

ekperimen dan kontrol sebesar 85,72 dan 79,83. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa model pembelajaran TPS lebih efektif dibandingkan dengan model

konvensional pada siswa kelas III SD Kaligiri 1 dan 2 Kabupaten Brebes.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji

keefektifan kedua model pembelajaran tersebut melalui penelitian eksperimen

dengan judul “Keefektifan Model Make A Match dan Think Pair Share terhadap

Hasil Belajar IPS Kelas III SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru kelas III SDN Gugus

Pangeran Cendono Kudus pada bulan Januari 2017 terdapat beberapa permasalahan

yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Sebagian guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif pada

pembelajaran IPS.

2. Sebagian siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran IPS.

3. Kadang-kadang pembelajaran berpusat pada guru.

4. Kadang-kadang pembelajaran bersifat satu arah.

1.3 BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti membatasi

permasalahan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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1. Penelitian akan melihat keefektifan pembelajaran IPS yang menerapkan

model make a match, think pair share, dan direct instruction.

2. Penelitian memfokuskan pada mata pelajaran IPS materi Jual Beli.

3. Penelitian akan melihat hasil belajar IPS pada ranah kognitif.

4. Penelitian dilaksanakan di SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka disusunlah rumusan masalah

sebagai berikut.

1.4.1 Apakah model Make A Match lebih efektif daripada model Direct

Instruction terhadap hasil belajar IPS materi jual beli kelas III SDN gugus

Pangeran Cendono Kudus?

1.4.2 Apakah model Think Pair Share lebih efektif daripada model Direct

Instruction terhadap hasil belajar IPS materi jual beli kelas III SDN gugus

Pangeran Cendono Kudus?

1.4.3 Apakah model Make A Match lebih efektif daripada model Think Pair Share

terhadap hasil belajar IPS materi jual beli kelas III SDN gugus Pangeran

Cendono Kudus?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujun penelitian eksperimen yang dilaksanakan di SDN Gugus Pangeran

Cendono Kudus adalah sebagai berikut.
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1.5.1 Untuk mengetahui keefektifan model Make A Match dengan model direct

instruction terhadap hasil belajar IPS materi jual beli  kelas III SDN gugus

Pangeran Cendono Kudus.

1.5.2 Untuk mengetahui keefektifan model Think Pair Share dengan model direct

insruction terhadap hasil belajar IPS materi jual beli  kelas III SDN gugus

Pangeran Cendono Kudus.

1.5.3 Untuk mengetahui keefektifan model Make A Match dengan model Think

Pair Share terhadap hasil belajar IPS materi jual beli kelas III SDN gugus

Pangeran Cendono Kudus.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan

masukan untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan khususnya pada

pembelajaran IPS dan juga dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan

pembelajaran yang inovatif, aktif, dan kreatif khususnya dengan model kooperatif

tipe make a match dan think pair share pada pembelajar IPS.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana penelitian untuk menerapkan ilmu

pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi yang terjadi

di lapangan, serta untuk menambah pengalaman dalam melakukan penelitian yang

terkait dengan judul yang diangkat.
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1.6.2.2 Bagi Siswa

Menumbuhkan semangat kerjasama antar siswa, meningkatkan aktivitas

dan hasil belajar siswa, meningkatkan keterampilan sosial dalam individu siswa,

dan meningkatkan daya tarik siswa terhadap mata pelajaran IPS serta dapat

meningkatkan hasil belajarnya.

1.6.2.3 Bagi Guru

Memberikan alternatif bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran

yang dapat membuat suasana belajar menjadi lebih aktif, partisipatif, kondusif dan

menyenangkan sehingga diharapkan aktivitas dan hasil belajar siswa dapat lebih

optimal.

1.6.2.4 Bagi Sekolah

Dapat dijadikan sebagai tolak ukur pengambilan kebijakan dalam rangka

perbaikan proses pembelajaran sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan di

sekolah dapat tercapai lebih optimal.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI

2.1.1 Hakikat Belajar

2.1.1.1 Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu aktivitas yang penting bagi setiap orang. Dalam

kehidupan sehari-hari manusia hampir tidak pernah lepas dari kegiatan belajar.

Cronbach dalam Suprijono (2016: 2) belajar adalah perubahan perilaku sebagai

hasil dari pengalaman. Pengalaman diperoleh individu  dalam interaksi dengan

lingkungan. Baik yang tidak direncanakan  maupun yang direncanakan sehingga

menghasilkan perubahan yang bersifat relatif  menetap. Menurut Wragg dalam

Aunurrahman (2016: 35) ciri umum kegiatan belajar yaitu (1) belajar menunjukkan

aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau disengaja; (2) belajar merupakan

interaksi individu dengan lingkungannya; (3) hasil belajar ditandai dengan

perubahan tingkah laku.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tentang pengertian belajar dapat

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh

seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat

menjadikan perubahan perilaku yang relatif menetap.
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2.1.1.2 Unsur-Unsur Belajar

Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur

yang saling terkait satu sama lain. Rifa’i dan Anni (2012: 68) beberapa unsur yang

dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Peserta didik

Peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga belajar, dan

peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar.

2) Rangsangan (stimulus)

Peristiwa yang merangsang pengindraan peserta didik disebut stimulus.

Banyak stimulus yang berada di lingkungan seseorang, misalkan suara,

sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dll. Agar peserta didik dapat

belajar secara optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang

harus diminati.

3) Memori

Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang

berupa pengetahauan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan

belajar sebelumnya.

4) Respon

Tindaan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Peserta

didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan

respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam peserta didikan diamati pada akhir

proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan kinerja

(performance).
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Dari keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar

terjadi apabila peserta didik dapat menerima rangsangan sehingga peserta didik

mendapatkan memori berupa pengetahun, keterampilan dan atau sikap yang dapat

menjadikannya berubah perilaku

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Belajar

Dalam melaksanakan pembelajaran, agar dicapai hasil yang lebih optimal

perlu diperhatikan beberapa pinsip pembelajaran.

Menurut Siregar dan Nara (2014: 14) prinsip pembelajaran dikemukakan

oleh Suparman dengan mengadaptasi pemikiran Fillbeck (1974), sebagai berikut.

1) Respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi

sebelumnya.

2) Perilaku tidak hanya dikontrol sebagai akibat dari respon, tetapi juga di

bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa.

3) Perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau

berkurang frekuensinya bila idak diperkuat dengan akibat yang

menyenangkan.

4) Belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan

ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula.

5) Belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar

sesuatu yang kompleks seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah.

6) Situasi mental siswa untuk menghadapi pembelajaan akan mempengaruhi

perhatian dan ketekunan siswa selama proses siswa belajar.
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7) Kegiatan belajar yang dibagi-bagi menjadi langkah kecil dan disertai umpan

balik menyelesaikan tiap langkah, akan membatu siswa.

8) Kebutuhan memecah materi yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan

kecil dapat dikurangi dengan mewujudkannya dalam suatu model.

9) Keterampilan tingkat tinggi (komplek) terbentuk dari keterampilan dasar

yang sederhana.

10) Belajar akan lebih cepat, efisien, dan menyenangkan bila siswa diberi

informasi kualitas penampilannya dan cara meningkatkannya.

11) Perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi, ada yang maju

lebih cepat dan yang lambat.

12) Dengan persiapan, siswa dapat mengembangkan kemampuan

mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan

balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar.

Sukmadinata dalam Suyono dan Hariyanto (2015: 128) prinsip umum

belajar (sedikit dikembangkan) yaitu (1) belajar merupakan bagian dari

perkembangan; (2) belajar berlangsung seumur hidup; (3) keberhasilan belajar

dipengaruhi oleh faktor-fator bawaan, lingkungan, kematangan, serta usaha dari

individu secara aktif; (4) belajar mencakup semua aspek kehidupan; (5) kegiatan

belajar berlangsung di sembarang tempat dan waktu; (6) belajar berlangsung baik

dengan guru maupun tanpa guru; (7) belajar yang terencana dan disengaja menuntut

motivasi yang tinggi; (8) perbuatan belajar bervariasi dari yang paing sederhana

samapai yang amat kompleks; (9) dalam belajar dapa terjadi hambatan-hambatan;
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(10) dalam hal tertentu belajar memerlukan adanya bantuan dan bimbingan dari

orang lain.

2.1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar

Menurut Wasliman dalam Susanto (2016: 12) hasil belajar yang dicapai

peseta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi,

baik faktor internal maupun eksternal.

1) Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta

didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal meliput:

kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap,

kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa yang

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, masyarakat.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi proses

belajar siswa yaitu faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses

dan hasil belajar siswa.

2.1.1.5 Hasil Belajar

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan nilai-nilai, pengertian-pengertian,

sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Gagne dalam Suprijono (2016: 5-6) hasil

belajar berupa (1) informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis; (2) keterampilan intelektual yaitu

keterampilan yang mempresentasikan konsep dan lambang; (3) strategi kognitif
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yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri; (4)

keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerakan jasmani

dalam urusan dan koordinasi; (5) sikap adalah kemampuan menerima atau menolak

objek berdasarkan penilaian terhadap objek  tersebut. Hasil belajar mencakup

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain kognitif adalah knowledge,

comprehension, application, analysis, thesis, dan evaluation. Domain afektif

adalah receiving, responding, valuing, organization, characterization. Domain

psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga

mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.

Bloom (Rifa’i dan Anni, 2012: 70) berpendapat ada tiga taksonomi yang

disebut ranah belajar yaitu.

1) Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan,

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif meliputi pengetahuan

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application),

alanisis (analysis), sinesis (synthesis), dan penilaian (evaluation).

2) Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah

afektif meliputi penerimaan (receiving), penanggapan (responding),

penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), pembentukan pola

hidup (organization by a value complex).

3) Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan

motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan kondisi syaraf.

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil belajar untuk mengukur tingkat

pencapaian kompetensi peseta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan
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laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian

dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes

dan nontes dalam bentuk tulisan atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap,

penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan atau produk, portofolio, serta

penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian

pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran (Rusman, 2014: 13).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

merupakan perubahan perilaku seeorang sebagai akibat dari adanya pembelajaran

yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada penelitian ini hasil

belajar hanya terfokus pada ranah kognitif dan penilaian menggunakan tes berupa

pilihan ganda sebanyak 20 soal.

2.1.2 Hakikat Pembelajaran

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 20 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Siregar dan

Nara (2015: 13) pembelajaran merupakan usaha yang dilaksanakan secara sengaja,

terarah dan terencana, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum

proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali, dengan maksud agar terjadi

belajar pada diri seseorang.

Dari penjelasan mengenai pengertian pembelajaran tersebut dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang
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dilaksanakan secara sengaja, terarah, dan terencana antara guru dengan siswa untuk

mempelajari suatu materi dengan melibatkan sumber belajar.

2.1.2.2 Komponen-Komponen Pembelajaran

Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 159-161) pembelajaran apabila dilihat dari

pendekatan sistem, maka dalam prosesnya akan melibatkan berbagai komponen.

Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, subjek belajar, materi pelajaran,

strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang.

1) Tujuan, secara eksplisit diupayakan melalui kegiatan pembelajaran

instructional effect, biasanya berupa pengetahuan dan keterampialn atau

sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran.

2) Subjek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakankomponen utama

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek.

3) Materi pembelajaran, merupakan komponen utama dalam proses

pembelajaran karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk

kegiatan pembelajaran.

4) Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

5) Media pembelajaran, adalah alat yang digunakan guru dalam proses

pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan pembelajaran. Media

pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan strategi pembelajaran.

6) Penunjang, dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, sumber

belajar, alat pelajaran, bahan pelajran, dan semacamnya. Penunjang
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berfungsi memperlancar dan mempermudah terjadinya proses

pembelajaran.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen

pembelajaran meliputi tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi

pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang. Apabila semua komponen

tersebut dapat dipenuhi dalam pembelajaran, maka pembelajaran akan berlangsung

dengan efektif sehingga tujuan pembelajaran akan dicapai secara optimal.

2.1.2.3 Pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006) Kurikulum adalah

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional

yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP

terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan

kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Tujuan

Panduan Penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan

SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dalam

penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat

satuan pendidikan yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan

umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri

atas: 1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2) kelompok mata
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pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 3) kelompok mata pelajaran ilmu

pengetahuan dan teknologi; 4) kelompok mata pelajaran estetika; 5) kelompok mata

pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Berdasarkan cakupan kelompok mata

pelajaran tersebut, dapat dipaparkan tujuan pengembangan kurikulum adalah

sebagai berikut: 1) Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; 2) Meningkatkan

kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajiban dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan kualitas

dirinya sebagai manusia; 3) Mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu

pengetahuan dan teknologi serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku

ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri; 4) Meningkatkan sensitivitas, kemampuan

mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni; 5)

Meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup

sehat.

KTSP dikembangkan dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar

Kompetensi Lulusan (SKL), berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum

yang disusun oleh BSNP, serta memerhatikan pertimbangan komite

sekolah/madrasah. Berdasarkan ketentuan tersebut, kurikulum SD/MI

dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut:

1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta

didik dan lingkungannya.

2) Beragam dan terpadu.

3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
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4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan.

5) Menyeluruh dan berkesinambungan.

6) Belajar sepanjang hayat.

7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

2.1.2.4 Pembelajaran Kurikulum 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013

tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah mengungkapkan bahwa kurikulum 2013 bertujuan untuk

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan

peradaban dunia. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan

intelektual dan psikomotorik.

2) Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman

belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di

sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber

belajar.

3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.

4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap,

pengetahuan, dan keterampilan.
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5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci

lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran.

6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements)

kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses

pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan

dalam kompetensi inti.

7) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif,

saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched)

antarmatapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan

vertikal).

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah,

karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan

kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi

memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang

diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan

Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan

ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan

pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses

psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima,

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh

melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis,
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mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati,

menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Perencanaan pembelajaran

dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan

rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar,

perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus

dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka

untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai

Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik

serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang

dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.

2.1.3 Pembelajaran PAIKEM

Menurut Suprijono dalam bukunya Cooperative Learning (2016)

pembelajaran PAIKEM adalah pembelajaran bermakna yang dikembangkan

dengan cara membantu peserta didik membangun keterkaitan antara informasi

(pengetahuan) baru dengan pengalaman (pengetahuan lain) yang telah dimiliki dan

dikuasai peserta didik. Peserta didik dibelajarkan bagaimana mereka mempelajari
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konsep dan bagaimana konsep tersebut dapat dipergunakan di luar kelas. Peserta

didik diperkenankan bekerja secara kooperatif. PAIKEM yaitu singkatan dari

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

1) Aktif

Pembelajaran harus menumbuhkan suasana sedemikian rupa sehingga

peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan

gagasan. Belajar merupakan proses aktif dari pembelajaran dalam

membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima

kucuran ceramah guru tentang pengetahuan.

2) Inovatif

Pembelajaran merupakan proses pemaknaan atas realitas kehidupan yang

dipelajari. Makna itu hanya bisa dicapai jika pembelajaran dapat

memfasilitasi kegiatan belajar yang memberi kesempatan kepada peserta

didik menemukan sesuatu melalui aktivitas belajar yang dilakoninya.

3) Kreatif

Pembelajaran harus menumbuhkan pemikiran kritis, karena dengan

pemikiran seperti itulah kreativitas bisa dikembangkan. Pemikiran kritis

ialah pemikiran reflektif dan produktif yang melibatkan evaluasi bukti.

Kreativitas adalah kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru

dan tak biasa serta menghasilkan solusi unik atas suatu problem.

4) Efektif

Pembelajaran efektif adalah jantungnya sekolah efektif. Efektivitas

pembelajaran merujuk pada berdaya dan berhasil guna seluruh komponen
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pembelajaran yang diorganisir untuk mencapai tujuan pembelajaran.

pembelajaran efektif mencakup keeluruhan tujuan pembelajaran baik yang

berdimensi mental, fisik, maupun sosial. Pembelajaran efektif memudahkan

peserta didik belajar sesuatu yang bermanfaat.

5) Menyenangkan

Pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran dengan suasana socio

emotional climate positif. Peserta didik merasakan bahwa proses belajar

yang dialaminya bukan sebuah derita yang mendera dirinya, melainkan

berkah yang harus disyukurinya. Belajar bukanlah tekanan jiwa pada

dirinya, namun merupakan panggilan jiwa yang harus ditunaikannya.

Pembelajaran menyenangkan menjadikan peserta didik ikhlas

menjalaninya.

2.1.4 Model Pembelajaran

Model pembelajaran digunakan dalam pembelajaran dengan tujuan

memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami dan menguasai suatu

pengetahuan atau pelajaran tertentu. Aunurrahman (2016: 146) model pembelajaran

dimaknai sebagai perangkat rencana atau pola yang dapat dipergunakan untuk

merancang bahan-bahan pembelajaran serta membimbing aktivitas pembelajaran di

kelas atau di tempat-tempat lain yang melaksanakan aktivitas-aktivitas

pembelajaran. Trianto (2012: 52) model pembelajaran sebagai kerangka konseptual

yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman

belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi
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perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan

pembelajaran.

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang meliputi semua jenis kerja

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipilih oleh guru atau diarahkan oleh

guru (Suprijono 2016: 54). Pembelajaran kooperatif memang lebih diarahkan oleh

guru namun peran peserta didik juga dimaksimalkan untuk turut aktif dalam

pembelajaran sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru.

Pembelajaran kooperatif dirancang untuk melibatkan interaksi kelas

sehingga dapat membantu siswa memperoleh keterampilan yang dibutuhkan serta

mampu menerapkan isi pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupannya. Dengan

pembelajaran kooperatif siswa mendapat pengetahuan baru dari upayanya

mengkonruksi pengetahuan. Pengetahuan baru yang diperoleh lebih bermakna

karena kontruksi tersebut selalu melibatkan realitas alami atau kenyataan sehari-

hari yang dialami siswa.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

ialah suatu konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang dan

melakasanakan pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran.

Ciri-ciri model pembelajaran menurut Rusman (2014: 136) yaitu:

1) Model dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara

demokratis.

2) Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu.
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3) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di

kelas.

4) Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3) sistem

sosial; dan (4) sistem pendukung.

5) Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran.

6) Membuat persiapan mengajar dengan pedoman model pembelajaran yang

dipilihnya.

2.1.5 Model Pembelajaran Make A Match

Model make a match (mencari pasangan) diperkenalkan oleh Lena Curran

(1994). Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan.

Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan

usia (Huda, 2016: 135).

Prinsip dari model pembelajaran make a match yaitu siswa diminta mencari

pasangan dari kartu (Aqib, 2013: 23). Kartu-kartu make a match terdiri dari kartu

berisi pertanyaan dan kartu lainnya berisi jawaban dari pertanyaan tersebut. Setiap

siswa akan diberikan satu kartu berupa kartu sola atau kartu jawaban. Apabila siswa

mendapkan kartu soal maka siswa tersebut harus mencari pasangan kartu jawaban

dari kartu soal yang didapat. Apabila siswa mendapatkan kartu jawaban, maka

siswa tersebut harus mencari pasangan kartu soal dari kartu jawaban yang didapat.

Langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a

match (Suprijono, 2016: 113) antara lain.
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1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi pertanyaan dan kartu lainnya

berisi jawaban dari pertanyaan tersebut.

2) Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan

kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan. Kelompok kedua yaitu

kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban. Kelompok ketiga yaitu

kelompok penilai.

3) Aturlah posisi kelompok-kelompok tersebut berbentuk huruf U. Upayakan

kelompok pertama dan kedua berjajar saling berhadapan.

4) Guru membunyikan peluit sebagai tanda agar kelompok pertama dan kedua

saling bergerak untuk bertemu, mencari pasangan pertanyaan dan jawaban

yang cocok.

5) Berikan kesempatan untuk berdiskusi.

6) Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukkan pertanyaan

dan jawaban kepada kelompok penilai. Kemudian kelompok penilai

membaca apakah pasangan pertanyaan dan jawaban yang dipegang cocok

atau tidak.

7) Setelah penilaian dilakukan, aturlah kelompok pertama dan kedua bersatu

kemudian memposisikan dirinya menjadi kelompok penilai. Sementara,

kelompok penilai pada sesi pertama dipecah menjadi dua, sebagian anggota

memegang kartu pertanyaan dan sebagian lainnya memegang kartu

jawaban. Selanjutnya kembali melakukan seperti langkah 3 sampai 8.

8) Kesimpulan.
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Model make a match memiliki kelebihan dan kekurangan. Shoimin (2014:

99) kelebihan model pembelajaran make a match yaitu.

1) Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran.

2) Kerja sama antar siswa akan tumbuh dinamis.

3) Munculnya dinamika gotong royong yang merata di seluruh siswa.

Sedangkan kekurangan model pembelajaran make a match yaitu.

1) Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan pembelajaran.

2) Suasana kelas menjadi gaduh sehingga mengganggu kelas lain.

3) Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai.

2.1.6 Model Pembelajaran Think Pair Share

Model pembelajaran TPS dikembangkan oleh Frank Lyman dkk dari

Universitas Maryland pada tahun 1985. Model pembelajaran TPS merupakan salah

satu model pembelajaran kooperatif sederhana. Model ini memberi kesempatan

pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan teman. Keunggulan

model ini adalah optimalisasi partisipasi siswa (Trianto, 2007: 61). Pembelajaran

kooperatif model Think Pair Share ini relatif lebih sederhana karena tidak menyita

waktu yang lama untuk mengatur tempat duduk ataupun mengelompokkan siswa.

Pembelajaran ini melatih siswa untuk berani berpendapat dan menghargai pendapat

teman.

Prinsip model pembelajaran TPS dirancang untuk memengaruhi interaksi

siswa (Aqib, 2013: 24). Pada model pembelajaran TPS siswa akan melakukan

komunikasi dengan pasangannya (teman sebaya). Siswa akan lebih banyak
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berdiskusi dan mengeluarkan pendapat karena kerjasama dilakukan oleh dua orang.

Hal tersebut menjadikan siswa lebih aktif dan interaktif.

Menurut Shoimin (2014: 211), langkah-langkah dalam pembelajaran TPS

yaitu.

1) Tahap satu, think (berpikir)

Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan yang terkait dengan materi

pembelajaran. Proses TPS dimulai pada saat ini, yaitu guru mengemukakan

pertanyaan yang menggalakkan berpikir ke seluruh kelas. Pertanyaan ini

hendaknya berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan dijawab dengan

berbagai macam jawaban.

2) Tahap dua, pair (berpasangan)

Pada tahap ini siswa berpikir secara individu. Guru meminta kepada siswa

untuk berpasangan dan mulai memikirkan pertanyaan atau masalah yang

diberikan guru dalam waktu tertentu. Lamanya waktu ditetapkan

berdasarkan pemahaman guru terhadap siswanya, sifat pertanyaannya, dan

jadwal pembelajaran. Siswa disarankan untuk menulis jawaban atau

pemecahan masalah hasil pemikirannya.

3) Tahap tiga, share (berbagi)

Pada tahap ini siswa secara individu mewakili kelompok atau berdua maju

bersama untuk melaporkan hasil diskusinya ke seluruh kelas. Pada tahap

terakhir ini siswa seluruh kelas akan memperoleh keuntungan dalam bentuk

mendengarkan berbagi ungkapan mengenai konsep yang sama dinyatakan

dengan cara yang berbeda oleh individu yang berbeda.
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Model make a match memiliki kelebihan dan kekurangan (Shoimin, 2014:

212). Kelebihan model TPS yaitu.

1) TPS mudah diterapkan di berbagai jenjang pendidikan dan dalam setiap

kesempatan.

2) Menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa.

3) Siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata

pelajaran.

4) Siswa lebih memahami tentang konsep topik pelajaran selama diskusi.

5) Siswa dapat belajar dari siswa lain.

6) Setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk berbagi

atau menyampaikan idenya

Kekurangan model TPS yaitu.

1) Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor.

2) Lebih sedikit ide yang muncul.

3) Jika ada perselisihan, tidak ada penengah

2.1.7 Model Pembelajaran Direct Instruction

Model pembelajaran direct instruction atau disebut juga dengan

pembelajaran langsung diperkenalkan oleh Rosenshina dan Steven. Prinsip

pembelajaran model direct instruction yaitu pembelajaran dilakukan secara

langsung dan materi dijelaskan secara langsung. Menurut Shoimin (2014: 64-65)

pada model pembelajaran direct instruction terdapat lima fase yang sangat penting.

Sintaks model tersebut disajikan dalam lima tahap, yaitu.
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1) Fase orientasi/ menyampaikan tujuan

Pada fase ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan

siswa untuk menerima materi pembelajaran.

2) Fase presentasi/ demonstrasi

Pada fase ini, guru menyampaikan pengetahuan berupa materi kepada

siswa.

3) Fase latihan terbimbing

Pada fase ini guru membimbing siswa dalam pelatihan, diskusi, atau kerja

kelompok.

4) Fase mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik

Pada fase ini guru mengecek pemahaman siswa dan memberikan umpan

balik kepada siswa.

5) Fase latihan mandiri

Pada fase ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk latihan

lanjutan.

Selain adanya lima fase tersebut, direct instruction juga memiliki kelebihan

dan kekurangan (Shoimin, 2014: 66-67). Kelebihan model direct instruction ialah.

1) Guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima

oleh siswa.

2) Merupakan cara efektif untuk mengajarkan konsep eksplisit.

3) Dapat digunakan untuk membangun model pembelajaran dalam bidang

studi tertentu.

4) Menekankan kegiatan mendengarkan dan mengamati.
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5) Memberikan tantangan untuk mempertimbangkan kesenjangan antara teori

dan observasi.

6) Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas besar maupun kelas yang kecil.

7) Siswa mengetahui tujuan pembelajaran yang jelas.

8) Waktu dapat dikontrol, memiliki pencapaian akademik, dan kinerja siswa

dapat dipantau.

9) Umpan balik berorientasi akademik, dapat digunakan untuk menekankan

point penting dan dapat menjadi cara efektif untuk mengajarkan informasi

dan pengetahuan faktual juga terstruktur.

Kekurangan model direct instruction yaitu.

1) Karena guru memainkan peranan penting dalam model direct instruction,

maka kesuksesan pembelajaran bergantung pada guru.

2) Sangat bergantung pada gaya komunikasi guru.

3) Jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci atau abstrak, model

pembelajaran direct instruction mungkin tidak dapat memberikan siswa

kesempatan yang cukup untuk memproses dan memahami informasi yang

disampaikan.

4) Jika terlalu sering digunakan, maka siswa akan beranggapan bahwa guru

akan memberi tahu siswa semua yang perlu diketahui.

2.1.8 Mata Pelajaran IPS SD

2.1.8.1 Pengertian IPS

Ilmu pengetahuan sosial atau yang sering disingkat dengan IPS, adalah ilmu

pengetahuan yang mengakaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta
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kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi

wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya

ditingkat dasar dan menengah. Hakikat IPS adalah untuk mengembangkan konsep

pemikiran yang berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa,

sehingga dengan memberikan pendidikan IPS dihadapkan pada upaya peningkatan

kualitas pendidikan khususnya kualitas SDM, sehingga eksistensi pendidikan IPS

benar-benar dapat mengembangkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir

kritis. Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar Tahun 1993, disebutkan bahwa IPS

adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada

bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi dan tata negara

(Susanto, 2016: 139).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan suatu ilmu

pengetahuan yang mempelajari kehidupan sosial serta lingkungan sosial yang

didasarkan pada cabang ilmu-ilmu sosial.

2.1.8.2 Tujuan Pembelajaran IPS

Setiap pembelajaran memiliki tujuan yang berbeda-beda seperti halnya pada

mata pelajaran IPS. Ada beberapa tujuan pendidikan IPS yang menggambarkan

bahwa pendidikan IPS merupakan bentuk pengetahuan, keterampilan, nilai dan

sikap yang memungkinkan anak berpartisipasi dalam kelompoknya, baik itu

keluarga, teman bermain, sekolah, masyarakat yang lebih luas, bangsa dan negara.

Trianto (2012: 176) tujuan utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat,

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan ketimpangan yang terjadi, dan
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terampil mengatasi setiap masalah yang terjadisehari-hari, baik yang menimpa

dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Sardjiyo (2009: 1.27) tujuan

IPS yaitu untuk membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin

akan kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan fisik dan sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan

pembelajaran IPS yaitu untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, nilai

dan juga sikap kepada anak agar dapat menyelesaikan permasalahan dalam

interaksi sosial.

2.1.8.3 Pembelajaran IPS di SD

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu

sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah,

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk

dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab,

serta warga dunia yang cinta damai. Ruang lingkup materi pelajaran IPS di SD/MI

yaitu (1) manusia, tempat, dan lingkungan; (2) waktu, keberlanjutan, dan

perubahan; (3) sistem sosial dan budaya; (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan

(Depdiknas, 2006).

Menurut Susanto (2016: 143) “pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan

bidang studi yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan

interaksinya dalam masyarakat”. Tujuan pengajaran IPS tentang kehidupan
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masyarakat manusia dilakukan secara sistematik. Dengan demikian, peranan IPS

sangat penting untuk mendidik siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan

keterampilan agar dapat mengambil bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak

sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik.

Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan

Kompetensi Lulusan, mata pelajaran IPS di SD/MI bertujuan agar siswa memiliki

kemampuan sebagai berikut.

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat

dan lingkungannya.

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan

kemanusiaan.

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

2.1.9 Materi Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sejak dahulu orang sudah melakukan kegiatan jual beli. Awalnya, jual beli

dilakukan secara barter. Barter yaitu tukar menukar barang. Dari sini awal kegiatan

jual beli.
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Gambar Kegiatan Barter

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi. Dilakukan untuk mendapatkan

barang. Terutama barang kebutuhan. Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh

penjual dan pembeli berupa barang atau jasa yang dilakukan di tempat tertentu.

Dalam kegiatan jual beli terdapat tawar-menawar. Harga barang dagangan dapat

berkurang. Jual beli terjadi bila ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

Harga semua barang di toko sudah ditetapkan. Barang sudah ditempel dengan label

harga.  Harga barang di toko tidak bisa ditawar.

2. Manfaat Jual Beli

Kegiatan jual beli memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan barang

kebutuhan. Barang kebutuhan yang dimaksud yaitu barang untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari, misalnya buah, sayur, bahan pokok, maupun barang-barang

yang lain. Selain itu, jual beli juga memiliki manfaat lain, yaitu memperkenalkan

dan memasarkan barang hasil produksi (hasil kerajinan, hasil pertanian, hasil

produksi pabrik), serta menciptakan lapangan kerja.

3. Syarat Jual Beli

Kegiatan jual beli terjadi karena ada syarat-syarat tertentu. Syarat terjadinya

jual beli adalah:
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a. Terdapat penjual

Penjual adalah orang yang menjual barang kepada pembeli. Penjual bisa

disebut dengan pedagang.

b. Terdapat pembeli

Pembeli adalah orang yang membeli barang dagangan dari pedagang.

Pembeli harus membayar barang yang dibeli dengan alat tukar yang

digunakan. Alat tukar yang digunakan dalam jual beli yaitu uang.

c. Terdapat barang dagangan.

Barang dagangan yaitu barang yang diperjual belikan. Barang yang

dibeli akan dibayar dengan uang. Barang yang didagangkan harus dalam

kondisi yang baik. Dalam membeli barang dagangan sebaiknya pembeli

mengecek terlebih dahulu kondisi barang yang akan dibeli.

4. Barang Kebutuhan Sehari-Hari

Barang yang dibutuhkan dan kita beli disebut barang kebutuhan. Barang-

barang tersebut gunanya untuk memuaskan kebutuhan manusia. Ada beragam

barang yang dibutuhkan manusia. Kita bisa mengelompokkannya menjadi dua

kelompok. Pertama adalah barang kebutuhan pokok. Kedua adalah barang

kebutuhan pelengkap atau tambahan.

a) Barang kebutuhan pokok

Barang kebutuhan pokok adalah barang yang benar-benar dibutuhkan

manusia untuk hidupnya. Barang kebutuhan pokok ini ada tiga kelompok, yaitu

sandang, pangan, dan papan.
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1) Barang sandang

Barang sandang adalah barang yang berupa pakaian. Manusia

membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari cuaca. Pakaian

dibuat dari berbagai bahan. Ada yang berbahan benang kapas, wol, kulit

serta serat buatan. Oleh karena itu, harganya pun beragam.

Gambar Seragam Sekolah

Pakaian di jual di toko-toko pakaian, butik, di pasar, serta di toko serba ada.

Ada pula toko yang menjual bahan dasar pakaian. Toko tersebut menjual

kain bahan pakaian. Untuk membuatnya menjadi pakaian, maka kita

menggunakan jasa penjahit. Penjahit inilah yang membuat pola dan

menjahitkan baju sesuai keinginan kita.

2) Barang pangan

Barang pangan adalah barang yang berupa makanan. Manusia sangat

membutuhkan makanan agar dapat tetap hidup. Makanan yang diperjual

belikan ini bentuknya beragam. Ada yang masih berupa bahan makanan.

Ada pula yang sudah dalam bentuk jadi dan siap dimakan.
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Gambar Bahan Makanan

Bahan makanan misalnya beras, ikan, daging, telur, terigu dan sebagainya.

Di antara bahan makanan tersebut ada yang merupakan bahan makanan

pokok yang mendasar. Bahan makanan jenis ini disebut bahan pokok.

Tempat menjual bahan-bahan makanan dan makanan jadi antara lain

warung, toko makanan, restoran, dan pedagang makanan kaki lima.

Gambar Contoh Tempat Warung Makanan

3) Barang papan

Barang papan adalah barang yang berupa tempat tinggal. Barang papan

bentuknya berupa rumah. Rumah adalah tempat manusia tinggal. Gunanya

sebagai tempat istirahat dan berlindung dari cuaca. Rumah termasuk

kebutuhan pokok manusia. Ada beragam cara orang mendapatkan rumah.
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Misalnya dengan membeli rumah yang sudah jadi, membangunnya sendiri,

hingga mendapat rumah dari harta warisan atau hadiah undian.

Gambar Rumah termasuk Kebutuhan Pokok

b) Barang kebutuhan pelengkap atau tambahan

Barang kebutuhan pelengkap adalah barang yang menunjang kebutuhan

hidup manusia. Barang jenis ini sifatnya melengkapi. Jika tidak memilikinya pun,

maka tidak akan berpengaruh. Barang pelengkap tersebut di antaranya merupakan

barang mewah. Barang kebutuhan pelengkap contohnya antara lain buku, majalah,

televisi, lemari es, kendaraan, telepon, perhiasan, hiasan rumah, dan sebagainya.

Bagi seorang murid, maka barang kebutuhan pokoknya antara lain baju

seragam, tas, sepatu, alat tulis, dan buku pelajaran. Adapun barang kebutuhan

pelengkapnya antara lain berupa sepeda, jam tangan, dan mainan. Setiap orang

kebutuhan pokoknya sama. Namun, berbeda-beda dalam hal kebutuhan

pelengkapnya. Hal tersebut tergantung pada penting tidaknya memiliki barang

tersebut. Selain itu, didasarkan pula atas kemampuan untuk mememiliki barang

kebutuhan pelengkap tersebut.
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Gambar Televisi Adalah Contoh Kebutuhan Pelengkap

5. Kegiatan Jual Beli Di Lingkungan Rumah

Kegiatan jual beli dilakukan di suatu tempat, salah satunya yaitu di

lingkungan sekitar rumah. Tempat-tempat tersebut, sebagai berikut:

1) Kios atau Toko

Kios adalah rumah kecil tempat berjualan buku, surat kabar, atau yang

lainnya. Pada umumnya kios menjual berbagai jenis barang kebutuhan

sehari-hari. Kios sama dengan toko. Ada toko yang menjual kebutuhan

sehari-hari dan ada toko yang menjual satu jenis barang. Toko yang menjual

satu jenis barang disebut toko khusus. Macam-macam toko khusus sebagai

berikut.

2) Toko Obat

Toko obat disebut juga apotek. Berbagai jenis obat tersedia di apotek.

Apotek juga merupakan tempat untuk menebus resep dari dokter.

Gambar Apotik Menjual Berbagai Obat
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3) Toko Sandang

Toko sandang adalah toko yang khusus menjual pakaian, baik masih dalam

bentuk kain maupun pakaian jadi.

Gambar Toko Sandang

4) Toko Elektronik

Toko elektronik adalah toko yang menjual barang-barang elektronik, seperti

radio, televisi, kulkas, dan berbagai macam media player, seperti VCD atau

DVD dan barang-barang elektonik lainnya.

Gambar Toko Elektronik

5) Toko Mebel

Toko mebel adalah toko yang menjual perabot rumah tangga, seperti meja,

kursi lemari, dan tempat tidur.
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Gambar Toko Mebel

6) Toko Material

Toko material adalah toko yang menjual bahan dan peralatan-peralatan

bangunan, seperti pasir, semen, paku, cat, dan batako.

7) Warung

Warung adalah tempat kegiatan jual beli di mana pedagang dan pembeli

melakukan transaksi langsung. Ada berbagai jenis warung di sekitar kita,

misalnya warung sayuran dan warung makan. Warung biasanya terletak di

dekat tempat tinggal penduduk. Pada umumnya, harga di warung lebih

mahal sedikit dibandingkan dengan pasar. Namun, warung biasanya laris

karena letaknya di perkampungan penduduk.

8) Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan atau

trotoar. Contoh pedagang kaki lima, antara lain warung makan, buah, topi,

dan rokok. Adakalanya keberadaan pedagang kaki lima mengganggu

pengguna jalan. Hal tersebut terjadi karena tempat berdagangnya memakan

jalan atau trotoar.



47

Gambar Pedagang Kaki Lima

9) Pedagang keliling

Pedagang keliling adalah pedagang yang berjualan dengan cara berkeliling

ke rumah-rumah penduduk. Contoh pedagang keliling, yaitu pedagang

sayur, pedagang ikan, dan pedagang buah.

6. Kegiatan Jual Beli Di Pasar

Di pasar, banyak ragam barang kebutuhan yang tersedia. Pasar merupakan

salah satu tempat belanja. Pasar dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis:

1) Berdasarkan bentuk bangunan

Berdasarkan bentuk bangunannya, pasar dibedakan menjadi pasar

tradisional dan pasar modern.

a) Pasar tradisional

Pasar sengaja dibangun untuk menampung pedagang. Di pasar

tradisional pembeli dapat melakukan tawar-menawar harga. Sebagian

besar bangunan pasar tradisional bersifat tidak permanen. Di pedesaan

hanya pada hari-hari tertentu saja pasar diadakan.
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Gambar Pasar Tradisional

b) Pasar modern

Pasar modern disebut juga supermarket, swalayan, department store,

atau mal. Biasanya bangunan pasar modern bersifat permanen, mewah

atau bertingkat. Pasar modern menjual berbagai jenis kebutuhan.

Tersedia keperluan dapur sampai alatalat rumah tangga. Barangbarang

yang dijual tidak bisa ditawar. Barang di pasar modern sudah diberi

label harga. Pada pasar jenis ini,  pembeli bebas memilih. Mereka bebas

mengambil barang yang diinginkan. Kemudian membawanya ke kasir

untuk dibayar.

Gambar Swalayan Contoh Pasar Modern

2) Berdasarkan kegiatan

Berdasarkan kegiatannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar nyata dan

pasar tidak nyata.
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a) Pasar nyata

Pasar nyata adalah pasar di mana para penjual dan pembeli bertemu

langsung dan mengadakan kegiatan jual beli. Di pasar nyata, barang

dagangan disusun dengan baik. Tujuannya supaya orang yang datang

tertarik untuk membelinya. Contoh pasar nyata adalah swalayan.

b) Pasar tidak nyata

Pasar tidak nyata tidak menyediakan barang dagangan. Pasar ini hanya

menyediakan contoh barangnya. Di pasar tidak nyata, penjual dan pembeli

juga tidak perlu bertemu secara langsung. Tawar-menawar dapat dilakukan

melalui telepon, surat atau internet. Bursa saham contoh jenis pasar ini.

Bursa saham menjual surat-surat berharga.

3) Berdasarkan jenis barang

` Berdasarkan jenis barang yang dijual, pasar terdiri dari beberapa macam:

a) Pasar Ikan

Pasar ikan adalah pasar yang menjual berbagai jenis ikan. Ada ikan

bandeng, ikan tengiri, ikan tongkol, ikan bawal, ikan gurame, ikan lele, dan

berbagai jenis ikan yang lain. Setiap sore hari nelayan pergi mencari ikan di

laut. Pagi hari mereka baru kembali. Ikan hasil tangkapannya dibawa ke

tempat pelelangan ikan yang ada di tepi pantai. Para pedagang ikan biasanya

membeli ikan dari tempat pelelangan ikan, baru kemudian dijual di pasar

ikan.
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Gambar Pasar Ikan

b) Pasar Buah dan Sayur

Pasar buah adalah pasar khusus yang menjual berbagai macam buah-

buahan. Buah-buahan yang biasa dijual di pasar buah antara lain mangga,

apel, jeruk, anggur, semangka, dan melon. Pasar sayur adalah pasar yang

menjual berbagai jenis sayuran. Pasar buah dan pasar sayuran sering disebut

pasar induk. Kita dapat memperoleh berbagai macam buah-buahan dan

sayur-sayuran di pasar induk.

Gambar Pasar Buah dan Sayur

c) Pasar Hewan

Pasar hewan adalah pasar yang menjual berbagai jenis hewan. Contoh jenis

hewan yang dijual di pasar hewan antara lain sapi, kerbau, dan kambing.

Ada pedagang yang khusus menyediakan hewan reptil, seperti buaya,
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biawak, ular, dan masih banyak lagi lainnya. Ada juga pedagang yang

menyediakan binatang peliharaan, seperti kucing, anjing, koala, tupai,

burung, dan lain-lain.

Gambar Pasar Hewan

d) Pasar Induk

Pasar induk adalah pasar yang menjual satu jenis barang dalam jumlah

besar. Misalnya, pasar induk sayur menyediakan berbagai macam jenis

sayuran. Pedagang sayur eceran berbelanja di pasar induk sayuran,

kemudian menjualnya kepada masyarakat. Contoh pasar induk yang lain

adalah pasar induk beras. Di pasar induk ini penjualan beras dilakukan

dalam jumlah besar. Biasanya pasar induk tidak melayani penjualan eceran.

Gambar Pasar Induk
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e) Pasar Loak

Pasar loak adalah pasar yang menjual barang-barang bekas. Pasar ini

biasanya terdapat di kota-kota. Berbagai barang bekas yang dijual di pasar

loak, misalnya baju, celana, sepatu, jaket, setrika listrik, radio, bahkan

televisi dan komputer. Juga ada barang antik, seperti lampu hias, dan kursi

antik yang cukup mahal harganya

Gambar Pasar Loak

7. Kegiatan Jual Beli Di Lingkungan Sekolah

Kegiatan jual beli dilingkungan sekolah dapat berupa koperasi sekolah dan

kantin sekolah.

1) Koperasi Sekolah

a) Pengertian koperasi sekolah

Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya para siswa SD, SMP,

SMA, madrasah, pesantren, atau sekolah yang setingkat di mana koperasi

sekolah didirikan. Koperasi sebagai perwujudan perekonomian yang

berdasarkan asas kekeluargaan merupakan sektor yang penting dalam

perekonomian Indonesia. Sebagai upaya untuk tetap memelihara

kesinambungan perkoperasian di Indonesia, perlu adanya usaha
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menciptakan kader-kader koperasi yang baik. Kader koperasi tersebut dapat

diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan latihan langsung yang dapat

dilaksanakan di sekolah melalui pendirian koperasi sekolah.

b) Jenis usaha koperasi sekolah

Sebagai usaha yang bergerak di lingkungan sekolah, koperasi sekolah

membuat berbagai jenis usaha yang berhubungan dengan kegiatan di

sekolah. Kegiatan di sekolah yang utama adalah proses belajar mengajar.

Oleh karena itu, koperasi sekolah menyediakan berbagai kebutuhan untuk

memperlancar proses belajar mengajar. Usaha yang dilakukan koperasi

sekolah sebagai berikut.

a. Usaha jasa

1) Usaha Jasa Fotokopi

Usaha fotokopi merupakan jenis usaha jasa yang cocok dilakukan oleh

koperasi sekolah. Sering guru memberikan bahan atau materi pelajaran yang

tidak dimiliki siswa. Dengan adanya usaha fotokopi, materi tersebut dapat

dimiliki oleh setiap siswa.

2) Usaha Seragam Sekolah

Penjualan seragam sekolah biasanya juga dikelola koperasi. Misalnya,

pakaian olahraga, rok, celana, dasi, dan topi. Di koperasi juga tersedia kaos

kaki, sabuk, hasduk, dan peralatan pramuka.

3) Usaha pertokoan

Jenis usaha pertokoan erat hubungannya dengan kebutuhan belajar siswa.

Di toko ini disediakan berbagai kebutuhan, seperti alat tulis menulis, buku



54

gambar, alat kebersihan, obat-obatan, dan seragam sekolah. Disediakan pula

alat-alat praktik menggambar, seperti kuas, cat air, dan palet. Persediaan

alat-alat tersebut tergantung pada kebutuhan siswa. Penyediaan

perlengkapan sekolah sangat memudahkan siswa dan guru. Hal itu

dikarenakan oleh siswa maupun guru tidak perlu jauhjauh membeli

perlengkapan sekolah. Pada umumnya harga barang di koperasi sekolah

lebih murah daripada di toko.

Koperasi sekolah diurus oleh pengurus koperasi sekolah yang dipilih dari

kalangan siswa. Namun, apabila siswa belum dapat mengurus maka pengurus

diangkat dari kalangan guru yang disetujui oleh kepala sekolah. Kekuasaan

tertinggi dalam koperasi sekolah adalah rapat anggota. Rapat anggota diadakan satu

kali dalam setahun.

2) Kantin Sekolah

Kantin sekolah adalah warung tempat menjual makanan dan minuman yang

berada di lingkungan sekolah. Kantin sekolah dikelola oleh pihak sekolah, koperasi

sekolah atau pun pihak lain yang bekerja sama atau sudah mendapatkan izin dari

pihak sekolah. Pada waktu istirahat, biasanya siswa banyak membeli aneka

makanan dan minuman di kantin sekolah. Kantin sekolah tidak menyediakan

barang dagangan yang berupa perlengkapan sekolah.

Jumlah kantin pada setiap sekolah berbeda-beda. Ada sekolah yang

mempunyai satu kantin dan ada pula sekolah yang mempunyai lebih dari satu

kantin. Kantin sekolah di SD biasanya dikelola oleh penjaga sekolah atau istri dari

penjaga sekolah tersebut.
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Gambar Kantin Sekolah

2.1.10 Penerapan Model Pembelajaran Make A Match dalam Materi Jual Beli

Implementasi model make a match pada saat pembelajaran IPS materi Jual

Beli di kelas yaitu:

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.

2) Guru menyampaikan materi jual beli.

3) Guru menyiapkan kartu yang berisi konsep atau topik yang sesuai dengan

materi jual beli. Satu bagian kartu soal dan satu bagian kartu jawaban.

4) Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu.

5) Setiap siswa memikirkan jawaban/ soal dari kartu yang diperoleh.

6) Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan

kartunya (soal jawaban).

7) Siswa yang sudah menemukan pasangan kartunya kemudian diminta

menempelkan kartunya ke papan yang sudah disediakan.

8) Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya dengan benar sebelum batas

waktu diberi poin.

9) Kesimpulan.
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2.1.11 Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share dalam Materi Jual

Beli

Implementasi model pembelajaran TPS pada pembelajaran IPS materi Jual

Beli yaitu:

1) Guru menjelaskan tujuan pelajaran.

2) Guru menyampaikan materi jual beli.

3) Guru memberikan pertanyaan atau permasalahan yang terkait dengan materi

jual beli.

4) Pertanyaan ditujukan kepada semua siswa dan bersifat terbuka.

5) Siswa diminta memikirkan jawaban secara individu.

6) Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan teman sebayanya (setiap

kelompok 2 siswa).

7) Setiap pasangan diminta memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut

dalam waktu tertentu.

8) Siswa secara individu mewakili kelompok atau berdua maju secara bersama

untuk melaporkan hasil diskusinya ke seluruh kelas.

9) Kesimpulan

2.1.12 Penerapan Model Pembelajaran Direct Instruction dalam Materi Jual

Beli

Implementasi model pembelajaran direct instruction pada pembelajaran

IPS materi Jual Beli yaitu:

1) Guru menjelaskan tujuan pelajaran.

2) Guru menyampaikan materi jual beli.
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3) Guru menyiapkan permasalahan yang sesuai dengan m

4) Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok (4 kelompok)

5) Siswa diminta mendiskusikan jawaban secara berkelompok.

6) Guru membimbing diskusi siswa.

7) Siswa diminta melaporkan hasil diskusi untuk mengecek pemahaman dan

akan diberikan umpan balik.

8) Siswa diberikan kesempatan untuk melakukan latihan lanjutan.

9) Kesimpulan.

2.2 KAJIAN EMPIRIS

Beberapa hasil penelitian tentang model pembelajaran make a match dan

think pair share yang telah ada sebelum penelitian ini dilakukan menjadi kajian

empiris bagi penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain.

1) Penelitian oleh Rismadiani Kurnia, volume 3 (1) tahun 2014 dari Jurusan

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas

Negeri Semarang yang berjudul “Keefektifan Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Make A Match di Kelas III Sekolah Dasar” menunjukkan

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe make a match efektif dan

signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika

materi bangun datar di SD Randugunting 03. Persamaan penelitian ini

dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama penelitian eksperimen

menggunakan model make a match, sedangkan perbedaannya terdapat pada

mata pelajaran dan materi yang diajarkan.
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2) Penelitian oleh Riske Nuralita Lingga Dewi dan Alfi Laila, volume 4 (2)

tahun 2015 dari PGD FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri yang

berjudul “Pengaruh Metode Make A Match dengan Media Gambar terhadap

Kemampuan Mengenal Kekhasan Bangsa Indonesia seperti Kebhinekaan

Siswa Kelas III SDN Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun

Ajaran 2015” menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan dengan

menggunakan metode make a match dengan media gambar dapat

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar, keaktifan, dan

motivasi siswa dalam proses belajar di Kelas III SDN Purwodadi, Kediri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama

penelitian eksperimen yang menggunakan model make a match, sedangkan

perbedaannya terletak pada mata pelajaran dan materi ang diajarkan.

3) Penelitian oleh Dewa Gede Suparta, I Wayan Lasmawan, dan Marhaeni,

volume 5 tahun 2015 dari Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana

Univeritas Pendidikan Ganesha Singaraja yang berjudul “Pengaruh Model

Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A Match terhadap Motivasi Belajar

dan Hasil Belajar IPS” menunjukkan bahwa terdapat terdapat perbedaan

yang signifikan terhadap motivasi belajar dan hasil belajar IPS antara siswa

yang belajar dengan pembelajaran kooperatif teknik make a match dan

siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional pada siswa

kelas V SD Gugus VII Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama
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penelitian eksperimen menggunakan model make a match pada mata

pelajaran IPS, sedangkan perbedaannya terletak pada kelas yang digunakan.

4) Penelitian oleh Maria Ulfa, volume 4 (1) tahun 2015 dari Jurusan

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas

Negeri Semarang yang berjudul “Keefektifan Metode Make A Match dalam

Pembelajaran IPS” menunjukkan bahwa metode make a match efektif

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS di Kelas III SD

Negeri Debong 01 dan 03 Kota Tegal. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian peneliti yaitu sama-sama penelitian eksperimen menggunakan

model make a match pada mata pelajaran IPS kelas III, sedangkan

perbedaanna terdapat pada materi yang diajarkan.

5) Penelitian oleh Jayanthi Riva Prathiwi, Nyoman Dantes, dan Nyoman

Natajaya, volume 4 tahun 2014 dari Program Studi Pendidikan Dasar

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja yang berjudul

“Pengaruh Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair

Share (TPS) terhadap Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar dalam

Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Gugus VIII

Kecamatan Buleleng” menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar IPS siswa antara

siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS  dan siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional pada mata pelajaran IPS kelas V SD

Gugus VIII Kecamatan Buleleng. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian peneliti yaitu sama-sama penelitian eksperimen menggunakan
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model think pair share pada pembelajaran IPS, sedangan perbedaanna

terletak pada kelas dan materi yang diajarkan.

6) Penelitian oleh Ni Made Dewi Sekarini, IB. Gede Surya Abadi, Ni Nym.

Ganing, volume 2 (1) tahun 2014 dari Juruan Pendidikan Guru Sekolah

Dasar FIP Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja yang berjudul

“Pengaruh Model Pembelajaran TPS (Think, Pair, Share) berbantuan Media

Audio Visual terhadap Hasil Belajar IPS Kelas V SD” menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS antara kelompok siswa

yang dibelajarakan melalui model TPS (Think, Pair, share) berbantuan

media Audio Visual dan kelompok siswa yang dibelajarkan memalui

pembelajaran konvensional pada kelas V SD gugus I Gusti Ngurah Rai

Penatih tahun ajaran 2013/2014. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

peneliti yaitu sama-sama penelitian eksperimen menggunakan model think

pair share pada mata pelajaran IPS, sedangkan perbedaannya terletak pada

kelas dan materi yang diajarkan.

7) Penelitian oleh Dias Septi Indriyani, volume 3 (2) tahun 2014 dari Jurusan

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas

Negeri Semarang yang berjudul “Keefektifan Model Think Pair Share

terhadap Aktivitas dan Hasil belajar IPS” menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan hasil belajar IPS materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada

siswa kelas V SD Negeri 03 Pedurungan antara pembelajaran yang

menggunakan model think pair share dan yang menggunakan model

konvensional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu
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sama-sama penelitian eksperimen menggunakan model think pair share

pada mata pelajaran IPS, sedangkan perbedaannya terletak pada kelas dan

materi yang diajarkan.

8) Penelitian oleh Mei Purwanti, volume 4 (1) tahun 2015 dari Jurusan

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas

Negeri Semarang yang berjudul “Keefektifan Model Think Pair Share

terhadap Hasil Belajar IPS” menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema

Permainan pada siswa kelas III antara yang mendapatkan pembelajaran

menggunakan model think pair share dan yang mendapatkan pembelajaran

menggunakan model konvensional di SD Kaligiri 1 dan 2 Kabupaten

Brebes. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-

sama penelitian eksperimen menggunakan model think pair share pada

mata peajaran IPS di kelas III, sedangkan perbedaanna terletak pada materi

yang diajarkan.

9) Penelitian oleh Fakhrudin tahun 2014 dari Jurusan Pendidikan Matematika

Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten yang berjudul “Problem Based

Learning Approach Through Cooperative Learning Strategy Type Make A

Match Against Mathematical Reasoning Ability And Soft-Skill Students”

menunjukka bahwa strategi kooperatif tipe make a match dapat

meningkatkan keterampilan menalar pada matematika. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama penelitian
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eksperimen menggunakan model make a match, sedangkan perbedaannya

terletak pada mata pelajaran dan materi yang diajarkan.

10) Penelitian oleh Winda Ramadianti, nomor ISBN : 978–979–16353–7–0

tahun 2011 dari Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Improving

Student’s Motivation To Learning Math By Cooperative Learning

Technique Make A Match” menunjukkan bahwa teknik make a match dapat

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar matematika. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama penelitian

eksperimen menggunakan model make a match, sedangkan perbedaannya

terletak pada mata pelajaran dan materi yang diajarkan.

11) Penelitian oleh Ying Chun Shih dan Barry Lee Reynolds, volume 46 (3)

tahun 2015 dari Universitas Taipei Nasional Bisnis dan Universitas

Nasional Yang-Ming Taipei yang berjudul “Teaching Adolescents EFL by

Integrating Think-Pair-Share and Reading Strategy Instruction: A

QuasiExperimental Study” menunjukkan bahwa metode think pair share

dan reading strategy instruction dapat meningkatkan keterampilan

membaca EFL di Taiwan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

peneliti yaitu sama-sama penelitian eksperimen menggunakan model think

pair share, sedangkan perbedaannya terletak pada mata pelajaran dan materi

yang diajarkan.



63

2.3 KERANGKA BERPIKIR

Menurut Sugiyono (2014: 60) kerangka berpikir merupakan sintesa

hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Dalam penelitian model make a match dan TPS sebagai kelas eksperimen dan

model direct instruction sebagai kelas kontrol dibandingkan untuk mengetahui

model pembelajaran yang efektif diterapkan dalam pembelajaran IPS kelas III SDN

Gugus Pangeran Cendono Kudus. Berikut ini adalah kerangka berpikir yang

disajikan dalam bentuk diagram.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

Kelas Eksperimen II
Model TPS

Kelas Eksperimen I
Model Make A Match

Kelas Kontrol
Model DI

Kemampuan Awal Siswa (Pretest)

Treatment

Kelas Eksperimen I
Model Make A Match

Kelas Eksperimen II
Model TPS

Kelas Kontrol
Model DI

Treatment

Nilai Tes Hasil Belajar IPS (Posttest)

Perbedaan Hasil Belajar IPS

Model Pembelajaran
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2.4 HIPOTESIS

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat

untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya

(Sudjana, 2005: 219). Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.4.1 Ho: µ1 ≤ µ2 (Model Make A Match tidak lebih efektif daripada model Direct

Instruction terhadap hasil belajar IPS kelas III SDN gugus Pangeran

Cendono Kudus).

Ha: µ1 > µ2 (Model Make A Match lebih efektif daripada model Direct

Instruction terhadap hasil belajar IPS kelas III SDN gugus Pangeran

Cendono Kudus).

2.4.2 Ho: µ1 ≤ µ2 (Model Think Pair Share tidak lebih efektif daripada model

Direct Instruction terhadap hasil belajar IPS kelas III SDN gugus Pangeran

Cendono Kudus).

Ha: µ1 > µ2 (Model Think Pair Share lebih efektif daripada model Direct

Instruction terhadap hasil belajar IPS kelas III SDN gugus Pangeran

Cendono Kudus).

2.4.3 Ho: µ1 ≤ µ2 (Model Make A Match tidak lebih efektif daripada model Think

Pair Share terhadap hasil belajar IPS kelas III SDN gugus Pangeran

Cendono Kudus).

Ha: µ1 > µ2 (Model Make A Match lebih efektif daripada model Think Pair

Share terhadap hasil belajar IPS materi jual beli kelas III SDN gugus

Pangeran Cendono Kudus.



131

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diperoleh hasil penelitian yaitu Model Make A

Match lebih efektif daripada model Direct Instruction terhadap hasil belajar IPS

kelas III SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus, model Think Pair Share lebih

efektif daripada model Direct Instruction terhadap hasil belajar IPS kelas III SDN

Gugus Pangeran Cendono Kudus, dan model Make A Match lebih efektif daripada

model Think Pair Share terhadap hasil belajar IPS kelas III SDN Gugus Pangeran

Cendono Kudus.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model

make a match lebih efektif daripada pembelajaran yang menggunakan model TPS

dan model direct instruction terhadap hasil belajar IPS siswa kelas III SDN Gugus

Pangeran Cendono Kudus Tahun 2016/2017.

5.2 SARAN

Saran peneliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai

berikut.

1) Guru dapat menerapkan model make a match dalam proses pembelajaran

untuk lebih mengoptimalkan hasil belajar siswa khususnya pada mata

pelajaran IPS.
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2) Sebelum menerapkan model make a match, sebaiknya guru terlebih dahulu

mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan model make a

match seperti kartu pertanyaan dan kartu jawaban.
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