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ABSTRAK 

Noor Wahyuningsih, Tetti. 2017. Keefektifan Model Teams Games Tournament 
dan Make A Match terhadap Hasil Belajar IPA Kelas V SD Negeri Slerok 
1 dan 3 Kota Tegal. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1: Drs. 
Daroni, M.Pd. Pembimbing 2: Ika Ratnaningrum, S.Pd,.M.Pd. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Make A Match,Teams Games Tournment 
 

Pembelajaran IPA di SD masih menggunakan model konvensional. Model 

pembelajaran tersebut tidak memberikan kebermaknaan kepada siswa karena 

siswa tidak berpartisipasi langsung, sehingga hasil belajar yang diperoleh belum 

optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan model pembelajaran yang 

efektif dalam pembelajaran IPA. Contoh model pembelajaran yang dapat 

membuat siswa menjadi lebih aktif dengan menggunkan pengetahuanya sendiri 

adalah model Teams Games Tournament (TGT) dan Make A Match (MAM). 

Belum diketahui diantara kedua model tersebut yang lebih efektif terhadap hasil 

belajar IPA. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

model pembelajaran mana yang paling efektif terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas V SDN Slerok 1 dan 3 Kota Tegal pada materi Sumber Daya Alam. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental dengan desain 

nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 98 

siswa kelas V yang terdiri dari 36 siswa SDN Slerok 1 sebagai kelas eksperimen 

1, 30 siswa SDN Slerok 3 sebagai kelas eksperimen 2, serta 32 siswa SDN 

Kejambon 4 sebagai kelas kontrol. Analisis inferensial menggunakan uji ANOVA 

dengan uji lanjut Tukey HSD. Analisis uji lanjut, menunjukkan adanya perbedaan 

rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen 1 dengan kelas kontrol dengan rata-

rata perbedaan sebesar 6,75 dengan nilai signifikansi sebesar 0.031 (0,031 < 

0,005). Perbedaan rata-rata kelas eksperimen 2 dengan kelas kontrol yang 

menunjukan perbedaan yang tidak signifikan dengan rata-rata perbedaan hasil 

belajar sebesar 2,61 dengan nilai signifikansi 0,610 (0,610 > 0,05).  

Rata-rata perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 adalah 4,13 dengan nilai signifikansi sebesar 0,274 (0,274 > 0,05), 

sehingga dapat disimpulkan perbedaanya tidak signifikan. Selanjutnya pada uji 

keefektifan kelas eksperimen 1 dengan menggunakan uji t didapatkan thitung 

lebih besar dari ttabel (3,264 > 1,690),sehingga kesimpulanya model TGT efektif 

terhadap hasil belajar IPA. Pada kelas eksperimen 2 didapatkan thitung lebih kecil 

dari ttabel (1,438 < 1, 699), sehingga model MAM tidak lebih efektif terhadap 

hasil belajar IPA. Sedangkan pada uji keefektifan kelas eksperimen 1 dan 2 

didapatkan thitung lebih besar dari ttabel (2,003 > 1,699) ada perbedaan yang 

signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa model TGT lebih efektif dari model 

pembelajarn MAM terhadap hasil belajar IPA. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah dan paradigma penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. Pembahasan lebih mendalam mengenai 

pendahuluan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini: 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam membangun peradaban 

bangsa. Lewat pendidikan bermutu, bangsa dan negara akan terjunjung tinggi 

martabat di mata dunia. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

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

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (pasal 1, ketentuan umum) 

“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”. 
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Daoed Joesoef dalam Munib (2011: 33), menegaskan bahwa pengertian 

pendidikan mengandung dua aspek yakni sebagai proses dan sebagai hasil/produk. 

Proses tersebut adalah proses bantuan, pertolongan, bimbingan, pengajaran, 

pelatihan. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil/produk adalah manusia 

dewasa, susila, bertanggung jawab, dan mandiri. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dapat disimpulkan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, 

yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk 

memengaruhi siswa agar mempunyai sifat tabiat sesuai dengan cita-cita 

pendidikan.  

Pendidikan memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia, 

karena dapat memengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan dalam 

perkembangannya. Pendidikan yang didapat oleh anak pertama kali adalah di 

dalam keluarga. Cara mendidik orang tua terhadap anaknya sangat berpengaruh 

terhadap perilaku dan sikap anak tersebut dalam bermasyarakat. Namun, 

pendidikan yang dibutuhkan anak tidak cukup hanya dari keluarga saja, karena 

tidak semua pelajaran yang dibutuhkan untuk hidup bermasyarakat bisa didapat 

dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, anak membutuhkan pendidikan di 

sekolah.  

Pendidikan di sekolah menjadi berhasil, jika dalam proses pembelajaran 

seluruh atau sebagian besar siswa yang ada di kelas tersebut terlibat aktif. Dilihat 

dari segi hasil belajar, pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila terjadi 

perubahan tingkah laku yang positif dan tercapainya tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut, proses pembelajaran dikatakan berhasil 
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dan berkualitas apabila mempunyai masukan (input) yang merata, serta 

menghasilkan keluaran (output) yang banyak dan bermutu tinggi, sesuai dengan 

kebutuhan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Menurut Deprtemen 

Pendidikan Nasional (2004) dalam Susanto (2016: 54), pembelajaran dapat 

dikatakan tuntas apabila >75% dari jumlah siswa yang ada di kelas telah mencapai 

KKM yang telah ditentukan.  

Tujuan pendidikan dapat tercapai jika pelaksanaan pendidikan 

berlandaskan kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa 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. Kurikulum pendidikan yang berlaku di 

Indonesia saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Menurut 

Trianto (2015: 13), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), mengandung arti bahwa KBK adalah 

ruh daripada KTSP. Artinya, KTSP merupakan penjabaran lebih lanjut dan 

sekaligus sebagai evaluasi daripada KBK pada tingkat-tingkat satuan pendidikan. 

Kurikulum KTSP memuat beberapa mata pelajaran, yaitu: IPA, IPS, Matematika, 

Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

wajib diberikan pada jenjang pendidikan dasar terutama SD. De Vito, et.al (1993) 

dalam Samatowa (2016: 104), menjelaskan pembelajaran IPA yang baik harus 

mengaitkan IPA dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa hendaknya diberi 
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kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, membangkitkan ide-ide siswa, 

membangun rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di lingkungannya, 

membangun keterampilan yang diperlukan, dan menimbulkan kesadaran siswa 

bahwa belajar IPA menjadi sangat diperlukan untuk dipelajari. Pembelajaran IPA 

yang dilakukan dengan mengaitkan materi pelajaran pada kehidupan sehari-hari 

maka pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa dan pengetahuan yang 

didapat siswa akan lebih bertahan lama. Guru perlu berupaya membantu siswa 

agar bisa belajar dan mengembangkan segala potensi dalam dirinya dengan 

mengaitkan pembelajaran IPA yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. 

Pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang ada di 

sekolah dasar saat ini cenderung hanya menggunakan model konvensional. Hal itu 

mengakibatkan keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran menjadi 

menurun, sehingga hasil belajar yang mereka peroleh juga tidak maksimal. Mata 

pelajaran IPA yang sebagian besar adalah teori hanya disampaikan melalui 

ceramah, tanya jawab, sehingga siswa merasa bosan dan malas mendengarkan 

materi. Penggunaan model konvensional tersebut mendidik siswa menjadi orang 

yang bersifat prosedural dan simbolis yakni bekerja tetapi bukan untuk berpikir, 

kurang mengedepankan aspek berpikir atau analisis yang mandiri. Sistem 

pengajaran seperti ini menyebabkan siswa tidak berpartisipasi aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Guru merupakan salah satu kunci pokok keberhasilan suatu proses 

pembelajaran. Oleh sebab itu, proses pembelajaran harus ada interaksi atau 

hubungan timbal balik dua arah yaitu interaksi antara guru dengan siswa dan 
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interaksi antara siswa dengan siswa. Selain itu dalam proses pembelajaran untuk 

sekarang ini juga bersifat student centre yaitu siswa sebagai pusat pembelajaran 

yang harus aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Pada kenyataannya dalam 

proses pembelajaran interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa belum 

maksimal dan masih bersifat teacher centre yaitu pembelajaran berpusat pada 

guru, dimana guru menjelaskan namun siswa hanya diam dan tidak ikut 

berpartisipasi aktif.  

Kondisi serupa juga terjadi dalam pembelajaran IPA di SD Negeri Slerok 

1 dan 3 Kota Tegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Rahayu, S.Pd guru 

kelas V SD Negeri Slerok 1 pada hari Jum’at, 6 Januari 2017 dan Martuti, S.Pd 

guru kelas V SD Negeri Slerok 3 pada hari Jum’at 13 Januari 2017, diketahui 

bahwa pembelajaran IPA yang berlangsung di kelas V sering menggunakan 

metode konvensional. Alasan selalu menggunakan model pembelajaran 

konvensional adalah karena belum paham mengenai cara pelaksanaan model-

model pembelajaran inovatif. Terkadang guru juga menerapkan metode 

demonstrasi, namun masih terpaku pada buku dan belum disesuaikan dengan 

lingkungan siswa. Akibatnya belum seluruh siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Ketika pembelajaran dilakukan dengan berkelompok, masih 

terdapat beberapa siswa yang tidak turut serta mengerjakan tugas kelompok. Hal 

tersebut terjadi karena pembelajaran dilakukan dengan model yang selalu sama, 

sehingga siswa kurang tertarik saat proses pembelajaran. Akibatnya hasil belajar 

IPA yang diperoleh masih kurang optimal.  

Berdasarkan kondisi yang demikian, pembelajaran IPA masih bersifat 

verbalistik, sehingga apa yang telah dipelajari oleh siswa tidak dapat bertahan 
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lama. Materi yang dipelajari hanya disampaikan secara lisan tanpa diikuti 

pemahaman konsep secara mendalam. Kurang aktifnya guru dalam berinovasi dan 

berkreasi menerapkan berbagai model pembelajaran turut mempengaruhi hasil 

belajar siswa di SD tersebut. Oleh sebab itu, guru harus aktif dan kreatif dalam 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus dibuat bervariasi dengan 

menciptakan suatu model pembelajaran yang baru atau dengan kata lain inovasi. 

Inovasi merupakan suatu ide penemuan yang baru atau hasil dari pengembangan 

kreatif dari ide yang sudah ada. Sementara dalam konteks pembelajaran, inovasi 

merupakan bentuk kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran yang semula 

monoton, membosankan, menjenuhkan, dan ortodoks menuju pembelajaran yang 

menyenangkan, variatif, dan bermakna (Shoimin, 2014: 21). 

Riyanto dalam Taniredja (2015: 1), model pembelajaran adalah 

seperangkat komponen yang telah dikombinasikan secara optimal untuk kualitas 

pembelajaran. Hasil pembelajaran, efek dari setiap model pembelajaran. Suatu 

model pembelajaran yang sama dapat membedakan hasil pembelajaran jika 

kondisinya berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan 

pengertian model pembelajaran adalah prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajaran 

dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Hal ini berarti model 

pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar. 
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Sehingga, diharapkan siswa dapat memahami materi yang diberikan dan dapat 

mencapai hasil yang maksimal.   

Mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu 

menggunakan model pembelajaran. Model yang digunakan dalam pembelajaran 

IPA harus menarik dan dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA 

yaitu model pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Johnson, dkk (1998) 

dalam Huda (2014: 66-67), menjelaskan model pembelajaran kooperatif 

memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa, relasi yang positif 

antarsiswa, dan kesehatan psikologis siswa. Penerapan model pembelajaran 

kooperatif terbukti membuat hasil pembelajaran lebih tinggi. Proses pembelajaran 

juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hasil ini meliputi 

produktivitas belajar yang semakin meningkat, daya ingat yang lebih lama, 

motivasi berprestasi yang lebih besar, dan berpikir menjadi lebih kritis. Dampak 

positif berikutnya yaitu relasi antarsiswa menjadi lebih positif. Relasi ini meliputi 

keterampilan bekerja sama yang semakin baik, kepedulian pada orang yang 

semakin meningkat, dukungan sosial dan akademik yang semakin besar, dan sikap 

toleran akan perbedaan.  

Ada banyak model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran, namun tidak semua model pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik materi yang akan disampaikan. Guru perlu memahami karakteristik 

setiap model pembelajaran, sehingga guru mampu menentukan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi serta karakeristik siswanya. Penerapan 
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model pembelajaran kooperatif belum sepenuhnya dilaksanakan di SD Negeri 

Slerok 1 dan 3 Kota Tegal. Proses pembelajaran yang berlangsung lebih banyak 

melibatkan guru sebagai pusat pembelajaran dan siswa hanya sebagai objek 

pembelajaran. Berdasarkan kenyataan yang ada, maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (selanjutnya disingkat TGT) dan tipe Make A 

Match (selanjutnya disingkat MAM). Materi yang dipilih untuk penelitian ini yaitu 

materi Sumber Daya Alam, yang diajarkan setelah pelaksanaan UTS semester II 

berdasarkan silabus pembelajaran.  

Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe atau model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh 

siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor 

sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Pada kegiatan TGT 

siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri tiga sampai lima 

siswa yang heterogen, baik dalam prestasi akademik, jenis kelamin, ras, maupun 

etnis. Pembelajaran model TGT digunakan turnamen akademik, dimana siswa 

berkompetensi sebagai wakil dari timnya melawan anggota tim yang lain yang 

mencapai hasil atau prestasi serupa pada waktu yang lalu. Komponen-komponen 

dalam TGT adalah penyajian materi, tim, game, turnamen, dan penghargaan 

kelompok (Shoimin, 2014: 203). 

Adapun Isjoni dalam Shoimin (2014: 98) model pembelajaran make a 

match merupakan model pembelajaran yang dikembangkan Loma Curran. Ciri 

utama model make a match adalah siswa diminta mencari pasangan kartu yang 
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merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam pembelajaran. Salah 

satu keunggulan model ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Model ini 

bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia.  

Peneliti tidak menggunakan kedua model ini secara bersama-sama dalam 

satu pembelajaran di satu kelas. Namun peneliti akan membandingkan model TGT 

dan MAM untuk menguji model yang lebih efektif dalam pembelajaran IPA kelas 

V pada materi Sumber Daya Alam. Pada penelitian ini, model pembelajaran TGT  

akan diterapkan untuk kelas V SD Negeri Slerok 1 dan model pembelajaran MAM  

untuk kelas V SD Negeri Slerok 3. 

Model pembelajaran TGT merupakan model pembelajaran yang memiliki 

lima komponen utama, yaitu penyajian kelas, belajar dalam kelompok, perminan, 

pertandingan, dan penghargaan kelompok. Beberapa penelitian membuktikan 

bahwa penerapan model pembelajaran TGT efektif dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Diantaranya yaitu penelitian tindakan 

kelas yang dilakukan oleh Modesta Yani Rante Bunga (2013) dari Universitas 

Tadulako dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD 

Bala Keselamatan Jono Oge Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Teams Games Tournament”. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran TGT.  

Model pembelajaran kooperatif lain yang juga dapat diterapkan dalam 

pembelajaran IPA SD yaitu model pembelajaran kooperatif tipe MAM. Model 
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pembelajaran MAM dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Beberapa penelitian 

membuktikan bahwa model pembelajaran MAM efektif dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya yaitu penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan Yanti BR Srijabat (2014) dari Universitas Negeri 

Medan, dengan judul “Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Mata Pelajaran IPS Di Kelas IV 

SD”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe MAM dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa sesuai dengan indikator keberhasilan. 

Berdasarkan hasil kedua penelitian yang terdahulu dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran TGT dan MAM efektif serta dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas V SD. Akan tetapi belum diketahui model pembelajaran 

mana yang paling efektif diantara TGT dan MAM. Setiap model memiliki tingkat 

keefektifan yang berbeda-beda, hal tersebut disebabkan beberapa faktor yang 

memengaruhi tingkat kecocokan model terhadap suatu materi yang diajarkan. 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan 

memengaruhi keefektifan terhadap motivasi dan hasil belajar. Berdasarkan 

temuan pada penelitian yang terdahulu dan beberapa perbedaan dari kedua tipe 

model pembelajaran kooperatif TGT dan MAM, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Keefektifan Model Teams Games 

Tournament dan Make A Match terhadap Hasil Belajar IPA Kelas V SD Negeri 

Slerok 1 dan 3 Kota Tegal”.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada sub bab 

sebelumnya, dapat diidentifkasi  beberapa masalah sebagai berikut: 

(1) Model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran IPA kelas V SD 

Negeri Slerok 1 dan 3 Kota Tegal kurang bervariasi,  guru selalu 

menggunakan model konvensional yakni pembelajaran yang mengunakan 

metode ceramah, pola interaksi klasikal dan sedikit terjadi diskusi antar 

siswa.  

(2) Pembelajaran yang berlangsung cenderung terpusat pada guru. 

(3) Hasil belajar IPA siswa kelas V di SD Negeri Slerok 1 dan 3 Kota Tegal 

belum optimal. 

(4) Guru kelas V di SD Negeri Slerok 1 dan 3 Kota Tegal belum pernah 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan MAM dalam 

pembelajaran IPA khususnya materi Sumber Daya Alam. 

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Pada penelitian perlu pembatasan masalah dan paradigma penelitian untuk 

mengekfektifkan proses penelitian dan menjelaskan hubungan antar variabel 

penelitian. 

1.3.1 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dapat diketahui bahwa masalah yang ada 

bersifat umum dan terlalu luas. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan masalah 

agar diperoleh kajian yang efektif dan mendalam tentang perbandingan 
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keefektifan model TGT dan MAM dalam memengaruhi hasil belajar siswa materi 

sumber daya alam. Peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

berikut:  

(1) Populasi dalam penelitian yaitu siswa kelas V SD Negeri Slerok 1 dan 3 Kota 

Tegal tahun ajaran 2016/2017. 

(2) Variabel penelitian terkait pada hasil belajar kognitif. 

(3) Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber daya alam. 

(4) Peneliti memfokuskan pada penerapan model pembelajaran tipe TGT dan 

MAM. 

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tiga variabel yaitu model pembelajaran Teams 

Games Tournament (X1) dan model pembelajarn Make A Match (X2) sebagai 

variabel bebas yang memengaruhi hasil belajar (Y) sumber daya alam sebagai 

variabel terikat. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan 

hubungan antar variabel yang akan diteliti dan sekaligus mencerminkan jenis dan 

jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang akan 

digunakan, jenis dan jumlah hipotesis, serta teknik analisis statistik yang akan 

digunakan (Sugiyono 2016: 42). 

Paradigma penelitian pada penelitian ini, sudah melalui proses modifikasi 

sebagai berikut: 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Bagan Paradigma Penelitian 

 

X1 

X2 

Y 
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Keterangan: 

X1 : Model Teams Games Tournament (TGT) 

X2 : Model Make A Match (MAM) 

Y   : Hasil belajar siswa dalam ranah kognitif 

 (Sugiyono 2015: 68). 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan 

masalah yang dikaji dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

(1) Apakah ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional? 

(2) Apakah ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model MAM dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional? 

(3) Apakah ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model MAM? 

(4) Apakah penerapan model pembelajaran TGT efektif terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas V? 

(5) Apakah penerapan model pembelajaran MAM efektif terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas V? 

(6) Apakah penerapan model pembelajaran TGT efektif dari model pembelajaran 

MAM terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan harapan-harapan yang akan dicapai dalam 

penelitian dan menjadi patokan keberhasilannya. Tujuan penelitian ini terdiri atas 

tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut penjelasannya.  

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui perbedaan 

keefektifan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan MAM 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Slerok 1 dan 3 Kota Tegal 

pada materi Sumber Daya Alam. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dilaksanakan penelitian yaitu sebagai berikut: 

(1) Mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan hasil belajar IPA kelas V 

antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan model TGT dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

(2) Mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan hasil belajar IPA kelas V 

antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan model MAM dan siswa 

yang mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

(3) Mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan hasil belajar IPA kelas V 

antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan model TGT dan siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model MAM. 

(4) Mendeskripsikan dan menganalisis keefektifan penerapan model 

pembelajaran TGT terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V. 
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(5) Mendeskripsikan dan menganalisis keefektifan penerapan model 

pembelajaran MAM terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V. 

(6) Mendeskripsikan dan menganalisis keefektifan antara model pembelajaran 

TGT atau model pembelajaran MAM  terhadap hasil belajar IPA kelas V. 

 

1.6 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua manfaat, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat dalam bentuk 

hasil pemikiran yang berkaitan dengan teori yang digunakan, sedangkan manfaat 

praktis yaitu manfaat dalam bentuk praktik yang ditujukan kepada pihak-pihak 

yang terlibat dalam penelitian. Berikut penjelasannya. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat hasil penelitian yang berhubungan 

dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Manfaat 

teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk: 

(1) Menerapkan dan memberikan informasi tentang keefektifan penerapan model 

pembelajaran TGT dan MAM terhadap hasil belajar siswa kelas V pada materi 

Sumber Daya Alam. 

(2) Dijadikan sumber bahan yang penting bagi para peneliti di bidang pendidikan 

khususnya tentang model pembelajaran di SD. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi siswa, guru, 

sekolah maupun peneliti. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat: 
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1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran yang 

inovatif dan menyenangkan.  

(2) Memudahkan siswa dalam memahami materi Sumber Daya Alam melalui 

model pembelajaran yang efektif. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Menambah pengetahuan tentang model pembelajaran TGT dan MAM. 

(2) Memberi motivasi guru untuk menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif  untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan 

dan bermakna bagi siswa. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Memberikan kontribusi bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

pembelajaran IPA dan menambah inovasi dalam penggunaan teknik pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran IPA di kelas 

V. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

(1) Memberikan pengalaman melaksanakan penilaian di bidang pendidikan 

khususnya mengenai pengujian keefektifan model pembelajaran TGT dan 

MAM dalam pembelajaran IPA.  

(2) Memberikan bekal bagi peneliti saat terjun langsung menjadi seorang guru di 

SD dan saat peneliti melaksanakan penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dan menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. Di dalam 

kajian pustaka membahas tentang landasan teori, hasil penelitian yang relevan, 

kerangka berpikir, dan hipotesis. Pembahasan lebih mendalam mengenai kajiaan 

pustaka diuraikan dalam penjelasan berikut ini: 

 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori merupakan uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dan menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. Kajian teori 

dimaksudkan untuk memberi gambaran atau batasan teori dari teori-teori yang 

digunakan sebagai dasar dilakukannya penelitian. Pada bagian kajian teori 

dijelaskan tentang hakikat belajar, hakikat pembelajaran, hasil belajar, faktor-

faktor yang memengaruhi hasil belajar, karakteristik perkembangan siswa SD, 

hakikat IPA, hakikat pembelajaran IPA di SD, materi sumber daya alam, model 

pembelajaran kooperatif, model pembelajaran TGT, model pembelajaran MAM, 

serta persamaan dan perbedaan model TGT dan MAM. Berikut penjelasannya. 

2.1.1 Hakikat Belajar 

 Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang 

dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan 

seseorang. Crow and Crow (1958) dalam Suyono dan Hariyanto (2016: 12), 
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“belajar merupakan diperolehnya kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap 

baru”. Divesta and Thompson (1970) dalam Suyono dan Hariyanto (2016: 13) 

menyatakan bahwa “belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap 

sebagai hasil dari pengalaman”.  

 Gage dan Berliner (1982) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 66), 

mengemukakan bahwa “belajar merupakan suatu proses dimana suatu organisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman”. Morgan et.al. (1986) dalam 

Rifa’i dan Anni (2012: 66), menyatakan bahwa “belajar merupakan perubahan 

relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman”.  

 Abdillah (2002) dalam Aunurrahman (2016: 35), mengemukakan bahwa 

belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan 

tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik untuk memeroleh tujuan tertentu. Sejalan 

dengan pendapat Abdillah dalam Hamalik (2016: 27) mendefinisikan bahwa 

belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman 

(learning is defined as the modification or strengthening of behavior through 

experiencing), menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan.  

 Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni 

mengalami. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses usaha perubahan yang dicapai seseorang melalui aktivitas untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalamannya 

sendiri dan perubahan tersebut bersifat permanen. Hal tersebut terlihat bahwa 
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perubahan tingkah laku dapat terjadi apabila ada proses usaha yang dilakukan 

melalui aktivitas. Pada kaitannya dengan bidang pendidikan, aktivitas yang 

dilakukan oleh guru dituntut untuk bisa membangkitkan aktivitas serta 

meningkatkan hasil belajar melalui penggunaan model pembelajaran inovatif. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran  

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, 

mendefinisikan “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Menurut pengertian 

tersebut, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi 

proses pemerolehan ilmu pengetahuan, penguasaan, kemahiran, tabiat, dan 

pembentukan sikap serta keyakinan pada peserta didik. Bringgs (1992) dalam 

Rifa’i dan Anni (2012: 157), menjelaskan bahwa “Pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang memengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga 

peserta didik itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan 

lingkungan”. Adapun Hamdani (2011: 23), menjelaskan salah satu sasaran 

pembelajaran adalah membangun gagasan sainstifik setelah siswa berinterksi 

dengan lingkungan, peristiwa, dan informasi dari sekitarnya. Makna dibangun 

ketika guru memberikan permaslahan yang relevan dengan pengetahuan dan 

pengalaman yang sudah ada sebelumnya, memberi kesempatan kepada siswa 

menemukan dan menerapkan idenya sendiri.   

Aunurrahman (2016: 34), mengemukakan bahwa pembelajaran yang 

efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa. Seseorang 

dikatakan telah mengalami proses belajar apabila di dalam dirinya telah terjadi 
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perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti dan 

sebagainya. Pada proses pembelajaran, hasil belajar dapat dilihat secara langsung. 

Oleh sebab itu agar dapat dikontrol dan berkembang secara optimal melalui 

proses pembelajaran di kelas, maka program pembelajaran tersebut harus 

dirancang terlebih dahulu oleh guru dengan memperhatikan berbagai prinsip yang 

telah terbukti keunggulnnya secara empirik.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan sengaja, sehingga terjadi 

interaksi antara guru dan siswa dalam suatu lingkungan belajar yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan siswa. Isi dari pembelajaran tersebut berupa 

penyampaian ilmu pengetahuan, mengorganisir dan menciptakan lingkungan 

belajar menggunakan metode disertai adanya keterlibatan siswa dan guru.  

2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas selama proses pembelajaran. Hasil belajar adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Menurut 

Gagne (1984) dalam Suprijono (2016: 5-6), hasil belajar berupa (1) informasi 

verbal; (2) keterampilan intelektual; (3) strategi kognitif; (4) keterampilan 

motorik; dan (5) sikap. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan 

merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut 

tidak memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan. 
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Keterampilan intelektual merupakan kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Kemampuan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengkategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep, dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan 

kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. Strategi kognitif yaitu 

kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. 

Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan 

masalah. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. Sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa menginternalisasi dan 

eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai 

sebagai standar perilaku.   

Nawawi (2007) dalam Susanto (2016: 5), menjelaskan hasil belajar 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah 

materi pelajaran tertentu. Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai 

telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Sunal (1993) dalam Susanto (2016: 5), evaluasi 

merupakan proses penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan seberapa 

efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa. Penilaian hasil belajar 

siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut 
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pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang 

diberikan kepada siswa. 

Rifa’i dan Anni (2012: 69), menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa 

yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu apabila peserta didik 

mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang 

diperoleh adalah berupa penguasaan konsep.  

Teori taksonomi Bloom dalam Sudjana (2014: 22) menjelaskan bahwa 

hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah, antara lain 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri atas enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan 

dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian, organisasi, dan internalisasi. Sementara ranah psikomotorik berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak yang terdiri dari 

enam aspek, yaitui gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, keharmonisan 

atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif. Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di antara 

ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di 

sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi 

bahan pengajaran.  



23 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan kemampuan yang didapat oleh siswa setelah mengalami 

kegiatan belajar. Hasil belajar yang dikemukakan di atas sebenarnya tidak berdiri 

sendiri, tetapi selalu berhubungan satu sama lain, bahkan ada dalam kebersamaan. 

Seseorang yang berubah tingkah kognisinya sebenarnya dalam kadar tertentu 

telah berubah pula sikap dan perilakunya. Berdasarkan proses belajar mengajar di 

sekolah saat ini, tipe hasil belajar kognitif lebih dominan jika dibandingkan 

dengan tipe hasil belajar bidang afektif dan psikomotoris. Bidang kognitif 

merupakan domain yang lebih diperhatikan oleh guru sebagai suatu tolak ukur 

keberhasilan dari proses pembelajaran, karena ranah kognitif merupakan ranah 

yang paling sering dinilai oleh guru karena berkaitan dengan kemampuan para 

siswa dalam menguasai materi pelajaran. Sekalipun demikian tidak berarti bidang 

afektif dan psikomotor dibaikan, sehingga tak perlu dilakukan penilaian.  

2.1.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan salah satu cara yang perlu diterapkan untuk 

mengetahui seberapa besar keberhasilan sebuah pembelajaran. Hasil belajar yang 

didapat oleh siswa dalam proses pembelajaran di kelas memiliki perbedaan. 

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor.  

Slameto (2010: 54-72) mengemukakan bahwa kegiatan belajar 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 

adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu yang 

sedang belajar.  
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Faktor intern ini oleh Slameto (2010: 54) dibagi menjadi faktor yaitu 

faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah adalah 

faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik seseorang. Slameto mengungkapkan 

faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. Kondisi kesehatan 

seseorang akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, apabila 

kesehatanya terganggu atau bermasalah, seperti mual, pusing, ngantuk dan lain 

sebagainya, maka dapat dipastikan proses belajar akan terganggu. Keadaan cacat 

tubuh juga mempengaruhi belajar siswa. Cacat yang dimaksud dapat berupa tuna 

netra, tuna rungu, dan tuna daksa. Apabila hal tersebut terjadi maka akan lebih 

baik jika siswa tersebut di sekolah khusus atau dibantu dengan alat bantu agar 

dapat mengurangi atau menghindari pengaruh kecacatanya.  

Faktor yang mempengaruhi belajar setelah faktor jasmaniah adalah faktor 

psikologis. Slameto (2010: 55) menyebutkan ada tujuh faktor yang tergolong 

faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor tersebut adalah 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif dan kematangan. Pertama adalah 

intelegensi, yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar. Siswa 

yang mempunyai intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada siswa 

dengan tingkat intelegensi rendah. Selanjutnya adalah perhatian, untuk 

mendapatkan hasil belajar yang optimal, maka siswa harus mempunyai perhatian 

terhadap bahan yang dipelajarinya, apabila bahan pelajaran tidak menarik 

perhatian siswa, maka siswa menjadi bosan untuk belajar. Selain perhatian, minat 

juga sangat mempengaruhi belajar siswa. Jika terdapat siswa yang kurang 

berminat terhadap belajar, dapat diusahakan agar mempunyai minat yang lebih 
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besar dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik yang menjadi perbincangan 

dan berguna bagi kehidupan siswa yang dikaitkan dengan materi pembelajaran.  

Hilgard (2010) dalam Slameto (2010: 57) mengungkapkan bakat adalah 

kemampuan untuk belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai 

dengan bakatnya, maka hasil belajar yang didapat akan lebih baik karena ia 

senang belajar dan dapat dipastikan akan lebih giat untuk belajar. Proses 

pendidikan haruslah diperhatikan apa saja yang dapat mendorong siswa untuk 

belajar. Motif yang kuat sangatlah perlu dalam proses pembelajaran, di dalam 

membentuk motif yang kuat dapat dilaksanakan dengan adanya latihan-latihan 

dan pengaruh lingkungan yang memperkuat. Faktor selanjutnya yaitu 

kematangan. Kematangan dapat diartikan sebagai suatu tingkat dalam 

pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. Siswa akan berhasil dalam belajar jika anak sudah 

siap (matang). Kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika 

siswa belajar dan sudah ada kesiapan maka hasil belajarnya akan lebih baik.  

Faktor yang mempengaruhi belajar dilihat dari faktor intern yang terakhir 

adalah faktor kelelahan. Kelelahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani dapat dilihat dari lemahnya 

kondisi tubuh seseorang. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya 

kelesuan dan kebosanan. Kelelahan dapat mempengaruhi belajar, jika siswa 

mengalami kelelahan maka dapat dipastikan ia tidak dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. Maka sebagai guru harus kreatif agar kelelahan yang 

dialami siswa dapat dihilangkan, misalnya dengan cara menyuruh istirahat, 
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memberikan obat dan mengusahakan variasi dalam pembelajaran. Seperti yang 

telah dijelaskan di atas, faktor yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi faktor 

internal dan eksternal. 

Kondisi ekstern berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi di luar 

diri siswa. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi belajar menurut Slameto 

(2010: 60-71) dibagi menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan 

faktor masyarakat.  

Pada faktor keluarga, siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa: (1) cara orang tua mendidik; (2) relasi antara anggota keluarga; 

(3) suasana rumah tangga; dan (4) keadaan ekonomi keluarga. Dilihat dari faktor 

sekolah, yang mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, 

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran 

dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas 

rumah. Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Kegiatan siswa dalam masyarakat, media masa, teman bergaul dan 

bentuk kehidupan masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi belajar yang 

dilihat dari faktor masyarakat. 

Sudjana (1989) dalam Susanto (2016: 15) menjelaskan bahwa, hasil 

belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor dalam 

diri siswa dan faktor yang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang 

datang dari diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan 

siswa besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa.  
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Rifa’i dan Anni (2012: 81), menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal 

dan eksternal peserta didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti 

kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, dan kondisi sosial, seperti kemampuan 

bersosialisasi. Kondisi eksternal mencakup tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan dan budaya belajar masyarakat. Oleh karena itu kesempurnaan dan 

kualitas kondisi internal dan eksternal yang dimiliki oleh peserta didik akan 

berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar.  

Berdasarkan analisis mengenai faktor yang memengaruhi belajar, dapat 

disimpulkan ada dua hal yang memengaruhi faktor belajar siswa, yaitu internal 

(dalam diri individu sendiri) dan eksternal (dari lingkungan siswa). Masing-

masing faktor tersebut berpengaruh terhadap hasil siswa, maka dari itu perlu 

adanya keseimbangan antara kedua faktor tersebut. Jika hanya salah satu faktor 

saja yang mendukung kegiatan belajar siswa, maka dipastikan siswa akan tetap 

mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. 

2.1.5 Karakteristik Perkembangan Siswa SD 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan dasar 

merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 

Salah satu bentuk dari pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar. Sekolah Dasar 

sebagai bagian dari pendidikan memiliki karakter sendiri. Karakter tersebut 

terbentuk akibat karakter dari siswa SD itu sendiri.  
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Teori yang dibawakan Piaget (1988) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 32-35), 

perkembangan intelektual anak terdiri dari beberapa tahapan seperti berikut: (1) 

tahap sensori motor (usia 0-2 tahun), (2) tahap pra-operasional (usia 2-7 tahun), 

(3) tahap operasional konkrit (usia 7-12 tahun), (4) tahap operasional formal (usia 

12 tahun-dewasa). Anak SD pada umumnya berumur sekitar 6-12 tahun. Jadi, 

berdasar teori tersebut, anak SD masuk dalam dua tahap yaitu: tahap pra-

operasional dan operasional konkret.  

Tahap pra-operasinal konkret (usia 2-7 tahun) merupakan tahap dimana 

kemampuan siswa dalam berpikir masih sangat egosentris (menganggap orang 

lain mempunyai perasaan yang sama dengannya) dan menggunakan suatu simbol 

yang mewakili suatu konsep. Sedangkan tahap operasional konkret (usia 7-12) 

merupakan tahap dimana anak sudah dapat berpikir logis secara obyektif. Tahap 

operasional konkret siswa juga sudah memiliki kemampuan untuk dapat 

menyelesaikan tugas dalam tingkat kerumitan tertentu. Dengan mengacu pada 

teori penahapan perkembangan kognitif tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

usia siswa kelas V SD yang berkisar 10-11 termasuk dalam tahap operasional 

konkret. 

Anak usia Sekolah Dasar (SD) memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Anak SD senang bermain, senang 

bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan 

sesuatu secara langsung. Adapun Solehuddin (2000) dalam Hamdani (2011: 123), 

menyatakana bahwa bermain adalah dunia sekaligus sarana belajar anak. 

Memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain berarti memberikan 
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kesempatan kepada mereka untuk belajar dengan cara-cara yang dapat 

dikategorikan sebagai bermain. Pengalaman baru itu dirasakan dan dipersepsikan 

secara alami oleh anak yang bersangkutan sehingga menjadi bermakna baginya. 

Oleh sebab itu, hendaknya guru mengembangkan pembelajaran yang mengandung 

unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau 

belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung 

dalam pembelajaran.  

Hurlock (1980) dalam Rifa‘i dan Anni (2012: 29) mengemukakan bahwa 

tugas perkembangan pada akhir masa kanak-kanak (1) belajar keterampilan fisik 

yang diperlukan untuk bermain; (2) membangun sikap yang sehat mengenai diri 

sendiri sebagai makhluk yang tumbuh; (3) belajar menyesuaikan diri dengan 

teman sebaya; (4) mulai mengembangkan peran sosial pria dan wanita; (5) 

mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung; (6) 

mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-

hari; (7) mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata dan tingkatan nilai; 

(8) mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga mencapai 

kebebasan pribadi. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa 

SD berada pada tahap perkembangan berpikir operasional konkret (berkaitan 

dengan dunia nyata). Pada tahap ini siswa dapat mengembangkan pemikiran logis, 

namun masih terbatas pada objek-objek konkret, selain itu siswa memiliki rasa 

ingin tahu yang tinggi, suka bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam 

kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh 
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sebab itu, model pembelajaran kooperatif TGT dan MAM sesuai dengan 

karakteristik siswa yang masuk ke dalam usia berkelompok, bermain, usia kreatif, 

dan usia kritis dalam dorongan berprestasi. 

2.1.6 Hakikat IPA 

Ilmu pengetahuan alam atau dalam bahasa Inggris yaitu natural science. 

Natural berhubungan dengan alam atau bersangkut paut dengan alam, sedangkan 

science artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan alam (IPA) atau natural 

science adalah ilmu yang mempelajari peritiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini.  

Wahyana dalam Trianto (2015: 136) menyatakan bahwa ilmu pengetahuan  

alam adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dan 

didalam penggunaanya secara umum terbatas pada gejala – gejala alam. 

Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh 

adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah.  

Darmojo (1992) dalam Samatowa (2016: 2) mengemukakan bahwa IPA 

adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang semesta dengan segala 

isinya. Sedangkan Prihantoro, dkk dalam Trianto (2015: 137) menyatakan bahwa 

IPA hakikatnya merupakan suatu produk, proses dan aplikasi. IPA sebagai produk 

merupakan sekumpulan pengetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan konsep. 

IPA sebagai suatu proses merupakan konsep yang dipergunakan untuk 

mempelajari suatu objek studi, menemukan dan mengembangkan produk- produk 

sains. IPA sebagai aplikasi merupakan  teori-teori IPA akan melahirkan teknologi 

yang dapat memberi kemudahan bagi kehidupan. 
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Sutrisno, dkk (2007: 1.9) secara ringkas dapat dikatakan IPA merupakan 

usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat 

pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar, dan dijelaskan dengan 

penalaran yang sahih, sehingga dihasilkan kesimpulan yang benar. Jadi, IPA 

merupakan salah satu dari banyak jenis ilmu pengetahuan, mempunyai tiga aspek 

yaitu: sebagai proses (usaha manusia memahami alam semesta), sebagai prosedur 

(pengamatan yang tepat dan prosedurnya benar) dan sebagai produk (kesimpulan 

betul).  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan 

salah satu dari banyak jenis ilmu pengetahuan, mempunyai tiga aspek yaitu: 

sebagai proses, sebagai prosedur, dan sebagai produk. Pembelajaran IPA hingga 

saat ini masih menekankan IPA sebagai produk. Akibatnya, siswa kurang 

memiliki sikap ilmiah. Ada beberapa cabang IPA yang berkembang di Indonesia, 

diantaranya adalah biologi, fisika, kimia, astronomi, dan ilmu Bumi. 

2.1.7 Hakikat Pembelajaran IPA di SD 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarakan di 

Sekolah Dasar. Tapi karena karakteristik siswa Sekolah Dasar masih dalam tahap 

berpikir operasional konkret, materi yang diajarkan masih dalam tahap awal 

pengenalan materi IPA. IPA di Sekolah Dasar, memuat materi awal tentang 

pengetahuan alam sekitar. Pada materi IPA di kelas rendah berisi pengenalan 

terhadap pengetahuan alam, seperti unsur-unsur tanah, sifat-sifat air, dan 

sebagainya. Sedangkan pada kelas tinggi, materi IPA yang diajarkan sudah 

mencakup materi-materi yang lebih spesifik dengan bentuk dan fungsi, seperti 

zat-zat yang terkandung dalam tanah, struktur tubuh dan fungsinya. 



32 

 

Samatowa (2016: 4) menjelaskan bahwa, terdapat tiga golongan alasan 

perlunya IPA diajarkan di Sekolah Dasar yaitu (1) IPA berfaedah bagi suatu 

bangsa; (2) IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan 

berpikir kritis; (3) IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hapalan 

belaka. 

IPA berfaedah bagi sutau bangsa, hal tersebut terlihat dari kesejahteraan 

materi suatu bangsa banyak tergantung pada kemampuan bangsa dalam IPA, 

khusunya bidang teknologi. Orang tidak akan menjadi insinyur atau dokter yang 

baik, apabila tidak memiliki dasar yang cukup luas mengenai berbagai gejala 

alam. IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan 

berpikir kritis, karena IPA mengikuti metode “menemukan sendiri”. Sehingga 

anak diminta untuk mencari dan menyelidiki suatu hal dengan kemampuannya 

sendiri. IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hapalan belaka, 

sebab percobaan-percobaan dilakukan sendiri oleh anak sehingga anak akan 

selalu menyimpan memori dalam ingatannya.  

Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar dalam Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP 2006) dalam Susanto (2016: 171), dimaksudkan 

untuk: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaanya; (2) 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat; (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan; (5) meningkatkan 
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kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan 

lingkungan alam; (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan 

segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan tuhan; (7) memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP. 

Trianto (2015: 151), menyatakan bahwa ada tiga kemampuan dalam IPA, 

yaitu (1) kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati, (2) kemampuan untuk 

memprediksi apa yang belum diamati, dan kemampuan untuk menguji tindak 

lanjut hasil eksperimen, serta (3) dikembangkannya sikap ilmiah.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPA 

penting untuk dipelajari oleh siswa SD. Pembelajaran IPA di SD dapat 

meningkatkan sifat ingin tahu siswa, mengembangkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang alam 

sekitar. Pembelajaran IPA di SD juga dapat meningkatkan kesadaran siswa akan 

kebesaran Tuhan yang menciptakan alam dan seisinya. 

2.1.8 Materi Sumber Daya Alam 

Rustaman, dkk (2015: 8.1), menjelaskan bahwa sumber daya alam dapat 

dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sumber daya alam organik dan 

anorganik. Sumber daya alam organik berupa tumbuh-tumbuhan dan makhluk 

hidup lainnya, sedangkan sumber daya alam anorganik berupa bahan materi yang 

tidak hidup, seperti tanah, batu-batuan atau mineral dan yang lainnya. Batu-batuan  

tersebut sifatnya sangat keras, kadang bersifat racun dan tidak mengandung 

bahan-bahan yang dibutuhan tubuh sehingga bahan ini tidak dapat diperuntukkan 

untuk makanan, dan sering dipakai untuk keperluan bangunan dan infra struktur 
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lainnya. Tetapi, sebaliknya bahan alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan 

banyak mengandung bahan yang diperlukan tubuh, seperti karbohidrat, protein, 

lemak sehinggaa sering dikonsumsi sebagai sumber energi bagi pertumbuhan 

manusia.  

Menurut Sumardi, dkk (2009: 12.30), sumber daya alam adalah bahan dari 

bumi yang berguna bagi manusia. Bumi mempunyai banyak sumber daya alam 

yang berharga bagi manusia. Beberapa di antaranya dimasukkan dalam kelompok 

sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti tanah, air, dan benda hidup. 

Sumber daya alam lainnya adalah kelompok sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui, misalnya mineral, batu bara, minyak bumi dan gas alam. Hutan, lautan 

dan hasil tambang  merupakan contoh sumber daya alam yang penting bagi 

manusia. Dilihat dari jenis dan kegunaannya, sumber daya alam ada yang dapat 

dimanfaatkan secara langsung, dan ada pula yang harus diolah terlebih dahulu 

sebelum digunakan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan sumber daya alam 

adalah semua kekayaan yang ada di bumi berupa benda mati maupun benda hidup 

yang dapat dimanfaatkan manusia. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya namun terkadang manusia dalam pemanfaatannya 

tidak terkendali yang menyebabkan kerusakan dan perubahan bentuk bumi. 

Berdasarkan jenis-jenis sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui.  

Priyono (2010: 185), menjelaskan sumber daya alam yang dapat 

diperbarui adalah sumber daya alam yang selalu tersedia walau terus-menerus 
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digunakan karena dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu relatif singkat. 

Contoh sumber daya alam tersebut, antara lain, tumbuhan, hewan, tumbuhan, air, 

udara, dan sinar matahari.  

Tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh manusia. Tumbuhan dapat disebut 

sebagai sumber daya alam nabati. Padi, jagung, gandum, dan sagu adalah hasil 

pertanian yang merupakan bahan makanan pokok. Padi dapat dihasilkan 

sepanjang masa karena orang dpat menanamnya. Jadi, padi tidak akan pernah 

habis. Hal tersebut merupakan contoh dari sumber daya alam yang dapat 

diperbarui, karena tidak akan habis walaupun umat manusia terus 

menggunakannya. 

Sumber daya alam yang dapat diperbarui selalu tersedia karena umat 

manusia mampu menggunakannya. Contonya hewan dan tumbuhan. Umat 

manusia mengenal hewan peliharaan dan hewan liar. Kedua kelompok hewan 

tersebut disebut sumber daya alam hewani. Adapun manfaat hewan bagi manusia, 

antaranya sebagai sumber pangan (diambil telur, kulit, atau dagingnya), sebagai 

sumber sandang (kulit sapi dapat dibuat sepatu, tas, dan jaket), sebagai sumber 

tenaga (kerbau, sapi, dan gajah). Air dan udara juga tidak akan habis karena 

mempunyai daur air. Jadi air cucian yang umat manusia buang ke selokan dapat 

kembali gunakan setelah melalui daur air. Demikian juga, udara dapat terus ada 

jika tumbuhan hijau tetap ada.  

Sumber daya alam yang sangat besar dan tidak akan habis adalah sinar 

matahari. Jika dapat memanfaatkannya dengan baik, maka betapa besarnya 

sumber energi yang umat manusia miliki. 
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Priyono (2010: 185), menjelaskan Sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila sudah digunakan akan habis dan 

sulit diperoleh lagi, tidak dapat dibentuk kembali oleh alam. Kalau pun dapat 

dibentuk kembali, proses pembentukannya memakan waktu jutaan tahun. Sumber 

daya alam yang tidak dapat diperbarui, antara lain, minyak bumi, batu bara, gas 

alam, bijih besi, timah, tembaga, emas, aluminium, dan nikel. 

Batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang 

lalu. Sisa-sisa tumbuhan tersebut terkubur di dalam tanah. Batu bara terbentuk 

apabila lapisan pasir dan tanah menutup tumbuhan keras yang ada di dataran 

rendah. Lama-kelamaan materi tumbuhan tersebut membentuk bahan berwarna 

cokelat dan keras yang disebut gambut. Berjuta-juta tahun kemudian, lapisan 

batuan yang menutupi gambut makin banyak. Tekanan dari batuan akan 

mengubah gambut menjadi lignit (batu bara muda). Lapisan batuan yang 

menutupi lignit dari tahun ke tahun selalu bertambah. Hal ini, menyebabkan 

tekanan pada lignit makin bertambah. Akibatnya, lignit dapat berubah menjadi 

bitumen. Akhirnya, tekanan dan panas yang sangat tinggi yang ditimbulkan oleh 

batuan di atasnya akan mengubah bitumen menjadi antrasit atau batu bara tua.  

Minyak bumi terbentuk dari hewan-hewan kecil atau protozoa yang mati 

di dalam laut. Hewan-hewan yang mati tersebut lalu tertutup lumpur dan pasir 

secara perlahan-lahan. Lama-kelamaan timbunan lumpur dan pasir tersebut makin 

tebal dan memberi tekanan sehingga menyebabkan perubahan materi hewan 

menjadi minyak bumi dan gas alam. Besi adalah logam yang paling banyak 

digunakan oleh manusia. Besi banyak digunakan sebagai kerangka bangunan, 
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alat-alat pertukangan, pagar halaman, dan sebagainya. Bijih besi juga merupakan 

bahan dasar pembuatan baja. 

Aluminium berasal dari bijih aluminium yang sering disebut bouksit. 

Aluminium sangat baik sebagai penghantar panas, tahan karat, ringan, serta 

mengkilap indah bila dipoles. Emas adalah salah satu barang tambang dalam 

bentuk logam dasar. Emas termasuk logam yang tahan lama, berwarna indah, dan 

tidak bereaksi terhadap asam sehingga tahan karat. Emas banyak digunakan orang 

sebagai bahan pembuat perhiasan, seperti kalung, gelang, dan cincin. 

Sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam juga dapat digunakan sebagai komoditi 

yang memberikan nilai ekonomis. Manusia telah banyak berusaha untuk 

mengeruk sumber daya alam makin lama makin berkurang jumlahnya atau 

setidak-tidaknya berkurang kualitasnya. Pengerukan sumber daya alam seringkali 

juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya 

untuk melestarikan sumber daya alam.  

Sumber Daya Alam ialah segala sesuatu yng berasal dari alam dan dapat 

dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Oleh sebab itu, maka 

umat manusia harus dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan cara dan 

pengolahan yang sebaik-baiknya, serta menjaga kelestariannya demi kehidupan 

umat manusia dan generasi penerus kita di masa datang. 

Pada penelitian ini, karakteristik materi sumber daya alam dalam 

pembelajaran IPA tergolong berupa pemunculan konsep. Pemunculan konsep 

tersebut yang kemudian hanya bersifat hafalan yang akan mudah terlupakan oleh 
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siswa dan tidak adanya kebermaknaan didalamnya, karena masih banyak guru 

yang menggunakan model konvensional. Berdasarkan kondisi yang demikian, 

kurang aktifnya guru dalam berinovasi dan berkreasi menerapkan berbagai model 

pembelajaran turut mempengaruhi hasil belajar siswa di SD tersebut. Oleh sebab 

itu, guru harus aktif dan kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan bagi siswa. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA yaitu model pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning). 

2.1.9 Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran yang menarik ataupun menyenangkan akan 

menjadikan pelajaran lebih bermakna dan berkesan bagi siswa. Wina Sanjaya 

dalam Hamdani (2011: 30), mendefinisikan model pembelajaran kooperatif 

adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu 

sama lain.  

Shoimin (2014: 45), mendefinisikan pembelajaran kooperatif merupakan 

suatu model pembelajaran yang mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok 

kecil yang memilki tingkat kemampuan berbeda. Ketika menyelesaikan tugas 

kelompok, setiap anggota saling kerja sama dan membantu untuk memahami 

suatu bahan pembelajaran.  

Rusman (2016: 202) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar 
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dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat 

heterogen. Sementara itu Slavin dalam Rusman (2016: 201) mengemukakan 

bahwa pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan 

positif dalam kelompok ini membolehkan pertukaran ide dan pemeriksaan ide 

sendiri dalam suasana yang tidak terancam, sesuai dengan falsafah 

konstruktivisme.  

Adapun Suprijono (2016: 54), mendefinisikan pembelajaran kooperatif 

adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk 

bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Kelompok 

yang dimaksud bukanlah semata-mata sekumpulan orang, melainkan sekumpulan 

orang dengan adanya interaksi, tujuan, dan struktur yang jelas.  

Tiga konsep sentral karakteristik pembelajaran kooperatif, sebagaimana 

dikemukakan oleh Slavin (1995) dalam Hamdani (2011: 32), yaitu (1) 

penghargaan kelompok; (2) pertanggungjawaban individu; (3) kesempatan yang 

sama untuk mencapai keberhasilan. 

Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan kelompok untuk 

memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan ini diperoleh jika kelompok 

mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan kelompok didasarkan 

pada penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan 

hubungan antarpersonal yang saling mendukung, membantu, dan peduli.  

Keberhasilan kelompok bergantung pada pembelajaran individu dari 

semuaa anggota kelompok. Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan 
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aktivitas anggota kelompok yang saling membantu dalam belajar. Adanya 

pertanggungjawaban secara individu juga menjadikan setiap anggota siap untuk 

menghadapi tes dan tugas-tugs lainnya secara mandiri tanpa bantuan teman 

sekelompoknya.  

Pembelajaran kooperatif menggunakan metode skorsing yang mencakup 

nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari 

yang terdahulu. Menggunakan metode skorsing ini siswa yang berprestasi rendah, 

sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh kesempatan untuk berhasil dan 

melakukan yang terbaik bagi kelompoknya.  

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil 

belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial. Usaha untuk mencapai hasil belajar, model 

pembelajaran kooperatif menuntut kerja sama siswa dalam struktur tugas, struktur 

tujuan, dan struktur reward-nya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang berpusat 

pada siswa agar bisa lebih aktif dan mampu bekerja sama melalui pembentukan 

kelompok kecil sehingga terjadi saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Ada berbagai macam model pembelajaran kooperatif, salah satu 

diantaranya adalah teams games tournament dan make a match. Pembelajaran 

kooperatif model teams games tournament adalah salah satu tipe atau model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh 

siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor 
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sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Sedangkan model 

pembelajaran make a match atau mencari pasangan sebagai salah satu model 

inovatif yang di digunakan dalam pembelajaran. Salah satu keunggulan model ini 

adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 

dalam suasana yang menyenangkan.  

2.1.10 Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

 Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan seluruh siswa tanpa 

harus ada perbedaan status. Tipe ini melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, 

mengandung unsur bermain yang bisa menggairahkan semangat belajar dan 

mengandung penguatan (Shoimin, 2014: 203). Pembelajaran kooperatif tipe TGT 

terdapat lima komponen utama dalam pelaksnaannya, yaitu presentasi kelas atau 

pengamatan langsung, belajar kelompok, game (permainan), turnamen, dan team 

recognize (Slavin, 2010: 166-7). 

 Saco (2006) dalam Rusman (2016: 224), mengemukakan bahwa dalam 

TGT siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk 

memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru 

dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Kadang-kadang juga dapat diselingi dengan pertanyaan yang berkaitan 

dengan kelompok. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran model kooperatif tipe TGT memungkinkan siswa dapat belajar 

dengan suasana yang menyenangkan disamping menumbuhkan tanggung jawab, 

kejujuran, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan siswa dalam belajar. 
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Menurut Shoimin (2014: 204), terdapat lima komponen utama dalam 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu (1) presentasi kelas 

atau pengamatan langsung; (2) belajar kelompok; (3) game atau permainan; (4) 

tournament; (5) team recognize.  

Presentasi kelas digunakan guru untuk memperkenalkan materi pelajaran 

dengan pengjaran langsung atau diskusi ataupun presentasi audiovisual. Guru 

membagi kelompok siswa serta menyebutkan konsep-konsep yang harus 

dipelajari, memberikan cerita singkat untuk pendahuluan mengenai materi yang 

akan diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan presentasi kelas dengan 

pembelajaran biasa adalah presentasi kelas difokuskan pada unit TGT, hal ini 

mengandung arti bahwa siswa harus memberikan perhatian penuh pada saat 

presentasi kelas karena akan sangat membantu mereka  menjawab soal-soal pada 

saat kompetisi dalam permainan berlangsung.  

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari 

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. Fungsi utama 

dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar dan 

lebih khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan anggotanya dalam kompetisi 

yang akan dilakukan dalam sebuah permainan. Setelah guru menyampaikan 

materinya, tim berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau materi 

lalinnya. Pembelajaran tim sering melibatkan pembahasan permasalahan bersama, 

membandingkan jawaban, dan mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila 

anggota tim ada yang membuat kesalahan. Pada model pembelajaran TGT ini poin 
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penting yang perlu ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan yang 

terbaik untuk membantu tiap anggotanya. 

Permainan disusun untuk menguji pengetahuan yang dicapai siswa dan 

biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan 

materi yang disampaikan pada saat presentasi kelas dan latihan lainnya. 

Permainan dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat berupa permainan yang 

mudah dikenal.  

Turnamen adalah sebuah struktur dimana permainan berlangsung. 

Biasanya berlangsung pada akhir minggu atau ahir unit, setelah guru memberikan 

presentasi di kelas dan tim telah melaksanakan kerja kelompok dengan lembar 

kegiatan. Dalam turnamen masing-masing siswa mewakili tim yang berbeda. 

Kompetisi yang seimbang ini memungkinkan para siswa dari semua tingkat 

kinerja sebelumnya berkontribusi secara maksimal terhadap skor tim mereka, jika 

mereka melakukan yang terbaik. Setelah turnamen selesai maka dilakukan 

penilaian. 

Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing 

tim akan mendapatkan sertifikat penghargaan apabila rata-rata skor memnuhi 

kriteria yang ditentukan. Tim akan mendapatkan julukan”Super Team” jika rata-

rata skor 45 atau lebih, “Great Team” apabila rata-rata skor mencapai 40-45 dan “ 

Good Team” apabila rata-rata skor 30-40. 
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Menurut Shoimin (2014: 205-206) langkah-langkah dalam pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament adalah sebagai 

berikut: 

(1) Pada awal pembelajaran guru perlu menyampaikan penyajian kelas, yang 

berisi tujuan pembelajaran dan pokok materi. Siswa harus benar-benar 

memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan karena akan 

membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat 

game untuk memeroleh skor.  

(2) Buatlah kelompok siswa secara heterogen dengan jumlah anggota 5 hingga 6 

orang siswa. Guru membagi kels menjadi kelompok-kelompok berdasarkan 

kriteria kemampuan prestsi siswa dari ukangan harian sebelumny, jenis 

kelamin, etnik, dan ras. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami 

materi bersama teman dan agar bekerja lebih optimal pada saat game. 

(3) Game atau permainan ini dimainkan pada meja turnamen oleh 5 orang siswa 

yang mewakili tim atau kelompoknya masing-masing. Siswa memilih kartu 

bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor 

tersebut. Peserta didik yang menjawab dengan benar akan mendapat skor, 

begitu seterusnya hingga waktu yang ditentukan habis. 

(4) Setelah turnamen selesai maka dilakukan penilaian, tiap anggota kelompok 

kembali ke kelompoknya masing-masing kemudian menghitung perolehan 

skor yang didapat dari tiap anggota kelompok kemudian di akumulasikan. 

(5) Kelompok yang memperoleh skor tertinggi akan mendapat penghargaan 

berupa predikat great team, best team dan good team. 
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Pembelajaran TGT memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

model pembelajaran yang lainnya, di antaranya sebagai berikut (1) model TGT 

tidak hanya membuat siswa yang cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, 

tetapi siswa yang berkemampuan akdemik lebih rendah juga ikut aktif dan 

mempunyai peranan penting dalam kelompoknya; (2) model pembelajaran ini, 

akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota 

kelompoknya; (3) model pembelajaran ini, membuat siswa lebih bersemangat 

dalam mengikuti pelajaran. Karena dalam pembelajaran ini, guru menjanjikan 

sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok terbaik; (4) model pembelajaran 

siswa ini, membuat siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena 

ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini (Shoimin, 2014:207-8). 

Sama halnya dengan model pengajaran yang lain, model pembelajaran 

TGT juga memiliki beberapa kelemahan dalam penerapannya, diantaranya berupa 

(1) membutuhkan waktu yang lama; (2) guru dituntut untuk pandai memilih 

materi pelajaran yang cocok untuk model ini; (3) guru harus mempersiapkan 

model ini dengan baik sebelum diterapkan. (Shoimin, 2014: 207-8). 

Berdasarkan kelebihan yang dijabarkan tersebut, model TGT juga 

memiliki kelemahan. Oleh sebab itu, harus ada solusi yang tepat untuk mengatasi. 

Kelemahan TGT bagi guru, yaitu sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai 

kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini dapat diatasi apabila 

guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan 

pembagian kelompok sehingga, waktu yang dihabiskan oleh siswa untuk 

berdiskusi cukup banyak. Selian itu, juga harus adanya persiapan yang baik dari 
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seorang guru, misalnya dengan membuat soal untuk setiap meja tournament, guru 

harus memerhatikan urutan tingkat akademis siswa dari yang tertinggi hingga 

terendah.  

2.1.11 Model Pembelajaran Make A Match (MAM) 

Teknik mencari pasangan (make a match) yaitu teknik yang 

dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu keunggulan teknik ini yaitu 

siswa mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini bisa 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia (Isjoni 

2010: 67).  

Menurut Suprijono (2016: 113), hal-hal yang perlu dipersiapkan jika 

pembelajaran dikembangkan dengan make a match yaitu kartu-kartu. Kartu-kartu 

tersebut terdiri dari katu berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya 

berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Penjelasan langkah-langkah 

dalam pelaksanaan make a match adalah sebagai berikut: 

(1) Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu berisi pertanyaan dan kartu lainnya 

berisi jawaban dari pertanyaan tersebut. 

(2) Langkah berikutnya yaitu guru membagi komunitas kelas menjadi 6 

kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5-6 orang.  

(3) Dalam 6 kelompok tersebut dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama dilakukan 

oleh kelompok 1 dan kelompok 2 dinilai oleh kelompok 3. Sesi kedua 

dilakukan oleh kelompok 4 dan 5 dinilai oleh kelompok 6. Sesi ketiga 
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dilakukan oleh kelompok penilai atau kelompok 3 dan 6 dinilai oleh 

kelompok 1.  

(4) Satu sesi melaksanakan teknik make a match dengan 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.  

(5) Aturlah posisi kelompok-kelompok tersebut berbentuk huruf U. Upayakan 

kelompok pertama dan kedua berjajar saling berhadapan.  

(6) Jika masing-masing kelompok sudah berada di posisi yang telah ditentukan, 

maka guru membunyikan peluit sebagai tanda agar kelompok pertama 

maupun kelompok kedua saling bergerak untuk bertemu, mencari pasangan 

pertanyaan dan jawaban yang cocok. 

(7) Berikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi. Guru memberi waktu 

kira-kira 5-10 menit pada tiap kelompok untuk menemukan pasangan antara 

pertanyaan dan jawaban. 

(8) Hasil diskusi ditandai oleh pasangan-pasangan antara anggota kelompok 

pembawa kartu pertanyaan dan anggota kelompok pembawa kartu jawaban. 

(9) Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukkan pertanyaan dan 

jawaban kepada kelompok penilai. 

(10) Kelompok penilai kemudian membaca apakah pasangan pertanyaan dan 

jawaban itu cocok. 

(11) Sistem pemberian skor, apabila anggota kelompok benar dan tepat waktu 

maka akan diberi skor 10 (skor maksimal). 
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(12) Setelah penilaian dilakukan aturlah sedemikian rupa kelompok pertama dan 

kedua bersatu kemudian memposisikan diri menjadi kelompok penilai. 

Sementara, kelompok penilai pada sesi pertama tersebut dipecah menjadi dua, 

sebagian anggota memegang kartu jawaban.  

(13) Posisikan mereka dalam bentuk huruf U.  

(14) Guru kembali membunyikan peluitnya menandai kelompok pemegang kartu 

pertanyaan dan jawaban bergerak mencari, mencocokan, dan mendiskusikan 

pertanyaan dan jawaban. 

(15) Berikutnya masing-masing pasangan pertanyaan dan jawaban menunjukkan 

hasil kerjanya kepada penilai.  

Perlu diketahui bahwa tidak semua siswa baik yang berperan sebagai 

pemegang kartu pertanyaan, kartu jawaban, maupun penilai mengetahui dan 

memahami secara pasti apakah betul kartu pertanyaan dan jawaban yang siswa 

pasangkan sudah cocok. Demikian halnya bagi siswa yang menjadi kelompok 

penilai. Siswa juga belum mengetahui pasti apakah penilaian siswa benar atas 

pasangan pertanyaan dan jawaban. Berdasarkan kondisi inilah guru memfasilitasi 

diskusi untuk memberikan kesempatan kepada seluruh siswa mengonfirmasikan 

hal-hal yang siswa telah lakukan yaitu memasangkan pertanyaan dan jawaban 

serta melaksanakan penilaian.  

Pembelajaran MAM memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

model pembelajaran yang lainnya, di antaranya sebagai berikut (1) suasana 

kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran; (2) kerja sama antar 
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sesama siswa terwujud dengan dinamis; (3) munculnya dinamika gotong-royong 

yang merata di seluruh siswa (Shoimin, 2014: 99). 

Sama halnya dengan model pengajaran yang lain, model pembelajaran 

MAM juga memiliki beberapa kelemahan dalam penerapannya, diantaranya 

berupa (1) diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan pembelajaran; (2) 

suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas lain; (3) guru 

perlu persiapan bahan dan alat yang memadai (Shoimin, 2014: 99). 

Berdasarkan kelebihan yang dijabarkan tersebut, model MAM juga 

memiliki kelemahan. Oleh sebab itu, harus ada solusi yang tepat untuk mengatasi 

yaitu dengan adanya persiapan yang baik dari seorang guru, misalnya dengan 

membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dipelajari, dan 

jumlanya tergantung berdasarkan tujuan. Buatlah aturan yang berisi penghargaan 

bagi siswa yang berhasil dan sanksi bagi siswa yang gagal. Guru juga sebaiknya 

membuat lembaran untuk mencatat pasangan-pasangan yang berhasil sekligus 

penskoran prestasi, sehingga kemungkinan terjadi kegaduhan akan lebih sedikit.  

2.1.12 Persamaan dan Perbedaan Model Pembelajaran TGT dan MAM  

Model pembelajaran TGT merupakan model pembelajaran varian dari 

diskusi kelompok. Teknis pelaksanaannya yaitu melibatkan “kompetisi” antar 

kelompok (Hamdani, 2011: 92). Sedangkan model pembelajaran MAM 

merupakan model pembelajaran yang memberikan waktu kepada siswa untuk 

mencari pasangan kartu yang mempunyai jawaban atau pertanyan materi tertentu 

dalam pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. 
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Persamaan kedua model tersebut merupakan tipe dari pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran TGT dan MAM memilki kesamaan yaitu 

menekankan adanya kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

melalui sesuatu yang menyenangkan, yaitu sebuah permainan akademik. Model 

pembelajaran TGT dan MAM juga cocok diterapkan pada siswa dari berbagai 

jenjang dan dalam berbagai mata pelajaran, termasuk IPA.  

Pada penelitian ini, karakteristik materi sumber daya alam dalam 

pembelajaran IPA tergolong berupa pemunculan konsep. Pemunculan konsep 

tersebut yang kemudian hanya bersifat hafalan yang akan mudah terlupakan oleh 

siswa dan tidak adanya kebermaknaan didalamnya, karena masih banyak guru 

yang menggunakan model konvensional. Oleh sebab itu, pada penelitin ini 

terdapat kesesuaian antara model pembelajaran TGT dan MAM dengan materi 

sumber daya alam. Kedua model tersebut memiliki persamaan yang dapat 

membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajran IPA khususnya materi 

sumber daya alam, sehingga akan menghasilkan kebermaknaan untuk siswa. 

Terdapat banyak penelitian telah membuktikan bahwa model pembelajaran TGT 

dan MAM efektif baik terhadap hasil belajar IPA siswa. Akan tetapi belum 

diketahui model pembelajaran manakah yang paling efektif diantara keduanya. 

Hal tersebut dikarenakan model pembelajaran TGT dan MAM juga memiliki 

perbedaan.  

Perbedaan utama dari model pembelajaran TGT dan MAM yaitu pada 

pembentukan kelompok. Model TGT merupakan salah satu tipe dari model 

pembelajaran kooperatif dengan pendekatan kolaboratif. Pendekatan tersebut 
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mendorong  siswa untuk mampu menerima orang lain, membantu orang lain, 

menghadapi tantangan, dan bekerja dalam tim. Pada pelaksanaannya siswa 

ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4-5 yang merupakan campuran 

menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran 

kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim 

telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang 

materi itu dengan catatan, saat kuis mereka tidak boleh saling membantu 

(Shoimin, 2014: 205). 

Adapun Rusman (2016: 223) model pembelajaran MAM merupakan salah 

satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan karakteristik siswa yang 

gemar bermain. Gemar bermain adalah bermain akademik yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Jadi dapat disimpulkan teknis 

pelaksanaannya yaitu setiap siswa mendapat satu buah kartu dan memikirkan 

jawaban/soal dari kartu yang dipegang. Setiap siswa yang mampu mencari 

pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya sebelum batas 

waktu akan diberi poin. Siswa dikelompokkan secara berpasangan dengan 

temannya sehingga partisipasi siswa dapat lebih maksimal. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan model 

pembelajaran  TGT dan MAM dapat menciptakan hasil belajar siswa. Hasil 

penelitian antara lain sebagai berikut: 
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(1) Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiowati, dkk (2014) dari Universitas 

Sebelas Maret, yang  berjudul ”Studi Komparasi Pembelajaran Make A Match 

dan Teams Games Tournament (TGT) Menggunakan Media Scramble Game 

Pada Materi Pokok Koloid Kelas XI Semester Genap SMA Negeri 1 

Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran Make A Match (MAM) memberikan hasil 

prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan penggunaan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dengan media scramble 

game pada materi pokok Sistem Koloid. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan menggunakan uji tpihak kanan dengan taraf signifikan 5%. 

Dimana hasil uji tpihak kanan untuk prestasi belajar kognitif diperoleh 

thitung = 2,235 > ttabel = 1,671 dan untuk prestasi belajar afektif diperoleh 

thitung = 2,058 > ttabel = 1,671. 

(2) Penelitian tentang model pembelajaran kooperatif tipe TGT bukanlah 

penelitian pertama yang dilakukan oleh peneliti, melainkan sudah 

dilaksanakan oleh banyak peneliti sebelumnya. Hasil penelitian Syamsuarni, 

dkk (2015) dari Universitas Negeri Medan. Judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Untuk Meningktkan Aktivitas Belajar 

Matemtika Siswa Di Kelas IV SDN 020276 Binjai Timur”, dapat diketahui 

bahwa hasil penelitian hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar. Aktivitas belajar siswa secara klasikal mengalami peningkatan. 

Pada siklus I pertemuan 1 masih tergolong sangat rendah yaitu 13,04% 

dengan rata-rata 43,38, siklus I pertemuan 2 tergolong rendah yaitu 34,78% 
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dengan rata-rata 56,70, siklus II pertemuan 1 tergolong sangat tinggi yaitu 

86,95% denga rata-rata 72,10 dan siklus II pertemuan 2 tergolong sangat 

tinggi yaitu 100% dengan rata-rata 86,05. 

(3) Hasil penelitian lainnya yaitu karya Irma Erviana Fransiska (2014) dari 

Universitas Medan dengan judul “Penggunaan Metode Pembelajaran Make A 

Match dalam Penguasaan Vocabulary untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris”. Hasil penelitian siswa pada tes 

awal sebesar 25%, siklus I pertemuan I sebesar 39,2%, siklus I pertemuan II 

sebesar 50%, siklus II pertemuan I sebesar 75% dan pada siklus II pertemuan 

II sebesar 89,3%. Selanjutnya untuk skor total observasi guru pada siklus I 

pertemuan I sebesar 60,7, siklus I pertemuan II sebesar 75, pada siklus II 

pertemuan I sebesar 82,1 dan pada siklus II pertemuan II mendapat skor 

sebesar 85,7. Dengan demikian penggunaan model Make A Match dapat 

meningkatkan penguasaan Vocabulary siswa. 

(4) Hasil penelitian karya Lasmawan, dkk (2015) dari Universitas Pendidikan 

Ganesha Singaraja, dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Teknik Make A Match Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar IPS”. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, motivasi belajar siswa yang belajar 

dengan pembelajaran kooperatif teknik make a match secara signifikan lebih 

baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

konvensional (F= 48,923; p<0,05). Kedua, hasil belajar IPS siswa yang 

belajar dengan pembelajaran kooperatif teknik make a match secara 

signifikan lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 
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model konvensional (F= 47,046; p<0,05). Ketiga, secara simultan motivasi 

belajar dan hasil belajar IPS antara siswa yang belajar dengan pembelajaran 

kooperatif teknik make a match secara signifikan lebih baik daripada siswa 

yang mengikuti model pembelajaran konvensional. 

(5) Hasil penelitian lainnya dilakukan oleh guru SMP Negeri 8 Tebing Tinggi 

yaitu Nia Rosmeliati Sihotang (2013) dari Universitas Negeri Medan. dengan 

judul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Dasar IPS 

Dengan Menggunakan Model Pembelajaran TGT (Teams Games 

Tournament) Di Kelas VII SMP Negeri 8 Tebing Tinggi”. Desain penelitian 

ini dilaksanakan dengan dua siklus berdasarkan model Kemmis dan Taggart 

melalui empat tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakan 

tindakan, ketuntasan belajar siswa 14,29%. Pada siklus I ketuntasan belajar 

siswa 47,6% dan siklus II menjadi 90,48%. 

(6) Hasil penelitian lainnya dilakukan oleh guru Pendidikan Jasmani SD Negeri 

105300 Suka Makmur yaitu Sinar Sion (2015), dengan judul “Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Dengan Model Pembelajaran Teams Games Tournament 

Pada materi Pokok Gerak Bebas Berirama Dengan Arah Bidang Studi 

Pendidikan Jasmani Kelas 1 SD Negeri 105300 Suka Makmur”.  Hasil belajar 

siswa menurut pengamatan pengamat pada Siklus I rata-rata nilai tes 68,6 

dengan ketuntasan pembelajaran sebesar 56% dan pada Siklus II rata-rata 
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nilai tes 80 dengan ketuntasan pembelajaran naik menjadi 87%, sehingga 

berhasil memberikan ketuntasan hasil belajar secara klasikal. 

(7) Penelitian yang dilakukan oleh Nadrah (2016) dari Universitas Negeri 

Makasar dengan judul “The Effect of Cooperative Learning Model of 

Teams Games Tournament (TGT) and Students Motivation toward Physics 

Learning Outcome”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan model TGT hasil belajar fisika siswa lebih tinggi daripada 

model pembelajaran konvensional. Motivasi tinggi untuk belajar fisika 

yang diajarkan menggunakan model pembelajaran TGT juga lebih tinggi 

daripada siswa yang diajarakan dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional.  

(8) Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudatin Arifah (2013) dari Universitas 

Negeri Surabaya dengan judul “The Effectiveness of Make A Match 

Technique for Teaching Writing Descriptive Text to The Seventh Graders 

of SMPN 1 Karangbinangun Lamongan”. Hasil penelitian menunjukkan 

data pretest dan posttest yang dikumpulkan dan dihitung menggunakan uji 

t, didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

kelompok eksperimen dan kontrol. Hal ini membuktikan bahwa model 

MAM dapar meningkatkan hasil belajar dalam menulis teks deskriptif.  

Bedasarkan hasil  penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

TGT dan MAM dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa di kelas V SD. Kedua 

model efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, penelitian ini merupakan 
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penelitian baru yang akan membandingkan keefektifan penerapan model 

pembelajaran TGT dan MAM terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD. Hasil 

belajar dalam penelitian ini hanya meliputi hasil kognitif saja. Adapun materi 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Alam. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Karakteristik Objek IPA adalah lingkungan alam sekitar yang dalam 

pengajarannya membutuhkan pembelajaran langsung dengan bukti-bukti konkret 

maupun media pembelajaran yang mewakili benda konkret untuk memudahkan 

siswa mempelajarinya. Pembelajaran juga harus dilaksanakan dalam suasana 

yang menyenangkan sehingga siswa menjadi tertarik dan ikut aktif dalam 

pembelajaran.  

Kenyataan dilapangan, masih banyak guru hanya menggunakan model 

konvensional yang diwarnai dengan ceramah, tanya jawab, dan penugasan, hal 

ini yang menyebabkan  siswa pasif dan bosan, sehingga kurang antusias dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa hanya mengandalkan guru sebagai 

sumber belajar, sehinggga proses pembelajaran yang terjadi hanya satu arah. Hal 

tersebut menyebabkan hasil belajar IPA menjadi kurang maksimal.  

Mengacu dari permasalahan yang telah dipaparkan, perlu adanya suatu 

model pembelajaran khusus dalam pembelajaran IPA. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan agar pembelajaran IPA lebih menarik yaitu dengan menggunakan 

model Cooperative Learning tipe TGT dan MAM. Penggunaan model ini 
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menuntut siswa agar belajar berinteraksi dengan siswa lain dalam kelompok-

kelompok kecil. Interaksi ini diharapkan agar siswa juga mampu menjalin 

hubungan yang baik dengan sesama siswa, sehingga pembelajaran lebih 

bermakna bagi siswa. Kedua model pembelajaran kooperatif tersebut memiliki 

berbagai keunggulan, salah satunya yaitu dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Kedua model pembelajaran TGT dan MAM juga memiliki kelemahan 

yang akan berpengaruh terhadap efektifitas pembelajaran. Namun belum ada 

penelitian maupun teori menujukkan bahwa salah satu dari model TGT dan MAM 

merupakan yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran IPA SD. Dari 

uraian tersebut, dapat digambarkan alur pemikiran dalam penelitian yaitu sebagai 

berikut: 
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2.4 Hipotesis 

Sugiyono (2014: 99) menyebutkan bahwa “hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan 

kerangka berpikir, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H01:  Tidak ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional 

 H0: μ1 = μ2 

Ha1:  Ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional 

 Ha: μ1 ≠ μ2 

H02:  Tidak ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model MAM dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional  

 H0: μ1 = μ2 

Ha2:  Ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model MAM dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional  

 Ha: μ1 ≠ μ2 

H03:  Tidak ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model MAM  
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 H0: μ1 = μ2 

Ha3:  Ada perbedaan hasil belajar IPA kelas V antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model TGT dan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model MAM  

 Ha: μ1 ≠ μ2 

H04:  Penerapan model pembelajaran TGT tidak efektif dari model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V  

 H0: μ1 ≤ μ2 

Ha4:  Penerapan model pembelajaran TGT efektif dari model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V  

 Ha: μ1> μ2 

H05:  Penerapan model pembelajaran MAM tidak efektif dari model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V  

 H0: μ1 ≤ μ2 

Ha5:  Penerapan model pembelajaran MAM efektif dari model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V  

 Ha: μ1> μ2 

H06:  Penerapan model pembelajaran TGT tidak lebih efektif dari MAM terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V  

 H0: μ1 ≤ μ2 

Ha6:  Penerapan model pembelajaran TGT lebih efektif dari MAM terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V  

 Ha: μ1 > μ2 
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BAB 5 

PENUTUP 

Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Bagian penutup memuat 

simpulan dan saran. Penjelasan mengenai simpulan dan saran, akan diuraikan 

sebagai berikut ini. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian eksperimen yang telah dilaksanakan dan 

pembahasan pada pembelajaran IPA materi Sumber Daya Alam dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperetif tipe TGT dan MAM pada siswa 

kelas V SD Negeri Slerok 1 dan 3, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

(1) Pengujian hipotesis pertama menggunakan one way anova dengan uji 

Tukey HSD melalui program SPSS versi 21. Hasilnya menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi hasil belajar IPA sebesar 0,031 (0,031 < 0,05). Apabila 

mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka Ha1 

diterima. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar IPA 

kelas V antara siswa yang menggunakan model pembelajaran TGT dan 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada materi sumber 

daya alam.  

(2) Pengujian hipotesis kedua menggunakan one way anova dengan uji Tukey 

HSD melalui program SPSS versi 21. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi hasil belajar IPA sebesar 0,610 (0,610 > 0,05). Apabila 
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mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka Ha1 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA 

kelas V antara siswa yang menggunakan model pembelajaran MAM dan 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada materi sumber 

daya alam.  

(3) Pengujian hipotesis ketiga menggunakan one way anova dengan uji Tukey 

HSD melalui program SPSS versi 21. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi hasil belajar IPA sebesar 0,274 (0,274 > 0,05). Apabila 

mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis, maka Ha1 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA 

kelas V antara siswa yang menggunakan model pembelajaran TGT dan 

siswa yang menggunakan pembelajaran MAM pada materi sumber daya 

alam.  

(4) Pengujian hipotesis keempat tentang keefektifan model pembelajaran TGT 

terhadap pembelajaran konvensional menggunakan uji one sample t-test 

melalui program SPSS versi 21. Hasilnya menunjukkan nilai signifikansi 

kelas yang menerapkan model pembelajaran TGT sebesar 0,002 (0,002 < 

0,05). Nilai thitung yaitu 3,264, sedangkan nilai ttabel yaitu 1,690 (3,264 > 

1,690). Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan 

Ha4 diterima atau penerapan model pembelajaran TGT efektif terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V pada materi sumber daya alam. 

(5) Pengujian hipotesis kelima tentang keefektifan model pembelajaran MAM 

terhadap pembelajaran konvensional menggunakan uji one sample t-test 
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melalui program SPSS versi 21. Hasilnya menunjukkan nilai signifikansi 

kelas yang menerapkan model pembelajaran MAM sebesar 0,161 (0,161 > 

0,05). Nilai thitung yaitu 1,438, sedangkan nilai ttabel yaitu 1,699 (1,438 < 

1,699). Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan 

Ha5 ditolak atau penerapan model pembelajaran MAM tidak efektif 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V pada materi sumber daya alam. 

(6) Pengujian hipotesis keenam tentang keefektifan model pembelajaran TGT 

terhadap MAM menggunakan uji one sample t-test melalui program SPSS 

versi 21. Hasilnya menunjukkan nilai signifikansi kelas yang menerapkan 

model pembelajaran TGT jika dibandingkan dengan yang menerapkan 

model pembelajaran MAM memiliki nilai signifikan sebesar 0,053 (0,053 

> 0,05). Nilai thitung yaitu 2,003, sedangkan nilai ttabel yaitu 1,699 (2,003 > 

1,699). Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan 

Ha6 diterima atau penerapan model pembelajaran TGT lebih efektif dari 

model pembelajaran MAM terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V pada 

materi sumber daya alam. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian eksperimen yang telah dilaksanakan pada 

pembelajaran IPA materi sumber daya alam dengan menggunakan model 

pembelajaran TGT dan MAM pada siswa kelas V SD Negeri Slerok 1 dan 3 Kota 

Tegal, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 
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5.2.1 Bagi Guru 

(1) Guru hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi untuk memilih dan 

mempertimbangkan model pembelajaran yang hendak diterapkan. 

Berdasarkan karakteristik siswa SD khususnya kelas V yang masih dalam 

tahap operasional konkret.  

(2) Guru hendaknya menerapkan pembelajaran yang mengandung unsur 

permainan dan adanya interaksi antar siswa. Contohnya yaitu model 

pembelajaran TGT dan MAM. Kedua pembelajaran ini efektif terhadap 

hasil belajar siswa, tetapi model pembelajaran TGT lebih efektif dibanding 

model pembelajaran MAM. 

(3) Guru hendaknya menumbuhkan rasa berani dan percaya diri siswa untuk 

dapat menyampaikan pertanyaan, jawaban, maupun pendapat pada 

pelaksanaan model pembelajaran TGT. Cara yang bisa dilakukan guru, 

misalnya melatih siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas atau memberi hadiah bagi siswa yang berani bertanya, menjawab, 

maupun mengemukakan pendapat. Jika kegiatan ini dilakukan oleh guru, 

maka siswa akan lebih antusias dalam pelaksanaan pembelajaran. 

(4) Guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

dengan membangkitkan semangat siswa, misalnya menyampaikan materi 

dengan lagu-lagu atau yel-yel, sehingga dapat memotivasi siswa untuk 

aktif dalam mengembangkan pengetahuannya.  

(5) Guru  juga hendaknya menjelaskan tata cara dan aturan dalam pelaksanaan 

suatu model pembelajaran. Guru juga harus membimbing siswa agar 
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waktu yang digunakan efisien. Ketika jam pelajaran kosong, guru 

sebaiknya memberikan tugas ketika tidak bisa masuk kelas agar suasana 

kelas lebih kondusif dan tidak gaduh. 

5.2.2 Bagi Siswa 

(1) Siswa hendaknya memperhatikan dengan baik ketika guru menjelaskan 

materi dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran.  

(2) Siswa harus bisa berlatih bersosialisasi dan bekerjasama dengan siswa lain, 

sehingga dapat menciptkan keakraban antar siswa.  

(3) Siswa juga harus memiliki semangat dan rasa percaya diri yang tinggi, 

misalnya berani menyampaikan pendapat atau presentasi di depan kelas. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Sekolah harus menerapkan kedisiplinan yang dapat dilakukan dengan 

melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Misalnya membiasakan siswa untuk 

menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga kebersihan lingkungan 

sekolah misalnya, membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan 

kelas setiap hari sesuai dengan jadwal piket yang ada. 

(2) Sekolah hendaknya menambah buku referensi tentang model-model 

pembelajaran.  

(3) Sekolah juga dapat memotivasi dan memberi kesempatan guru untuk 

mengikuti kegiatan-kegiatan workshop, seminar, maupun pelatihan 

mengenai model pembelajaran kooperatif. 

5.2.4 Dinas Terkait 

(1) Bagi dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kecamatan Tegal Timur 

disarankan untuk mengadakan seminar pendidikan, diklat, atau sosialisasi 

mengenai macam-macam model pembelajaran kooperatif yang ditujukan 
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kepada para guru kelas untuk membantu memaksimalkan proses 

pembelajaran.  

(2) Dinas Pendidikan Kecamatan Tegal Timur juga disarankan untuk 

melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pembelajaran yang 

dilakukan guru di kelas, serta memfasilitasi sekolah dengan alat peraga 

pendidikan yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk 

mendukung kegiatan guru dalam proses pembelajaran. 

5.2.5 Bagi Peneliti Lanjutan 

(1) Bagi peneliti lanjutan yang ingin melaksanakan penelitian mengenai 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament dan Make 

A Match disarankan untuk memahami kedua jenis model terlebih dahulu 

dan mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga 

hasil penelitian menjadi lebih baik.  

(2) Penulis lanjutan perlu mengkaji lebih dalam mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament dan Make A 

Match, sehingga hasil penelitian lebih baik.  

(3) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai landasan 

untuk penelitian berikutnya dengan menggunakan model pembelajaran 

yang berbeda serta dapat menjadikan penelitian berikutnya lebih baik lagi. 
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