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ABSTRAK 

 

Affantin, Anindyta. 2017. Keefektifan Model Make a Match terhadap Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas V SD Gugus Mayangsari Kecamatan Godong 

Kabupaten Grobogan. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Drs. Susilo, 

M.Pd. dan Dra. Nuraeni Abbas, M.Pd. (307 halaman) 

 

Berdasarkan observasi awal di SD Gugus Mayangsari, pembelajaran di 

kelas belum optimal, guru  belum menggunakan model pembelajaran inovatif 

secara maksimal, serta tidak semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan (1) menguji keefektifan model pembelajaran make a 

match kelas V SD Gugus Mayangsari Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan; 

(2) mendeskripsikan penerapan model pembelajaran make a match kelas V SD 

Gugus Mayangsari Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. 

Jenis penelitian eksperimen yang digunakan adalah Quasi-Experimental 

dengan desain Nonequivalent Control Group Design. Penelitian ini menggunakan 

teknik cluster random sampling, SDN 1 Bugel sebanyak 29 siswa sebagai kelas 

eksperimen dan SDN 3 Godong sebanyak 24 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Data hasil belajar dianalisis dengan uji-t dan uji gain. 

Hasil penelitian menunjukkan model pembelajaran make a match efektif 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus Mayangsari Kecamatan 

Godong Kabupaten Grobogan. Dilihat dari rata-rata nilai posttest kelas 

eksperimen yaitu 84,31 lebih besar dibandingkan kelas kontrol yaitu 69,58. Hal 

ini menunjukkan skor gain kelas eksperimen sebesar 0,64 (sedang) sedangkan 

kelas kontrol sebesar 0,30 (rendah). Hasil uji-t menunjukkan nilai thitung>ttabel 

(18,0697>2,07) sehingga Ha diterima yaitu, model pembelajaran make a match 

efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus Mayangsari Kecamatan 

Godong Kabupaten Grobogan. 

 Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran make a match 

efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus Mayangsari 

Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Saran pada penelitian selanjutnya 

dapat diterapkan model make a match pada pembelajaran IPS karena dengan 

menerapkan model tersebut siswa dapat terlibat aktif di dalam kelas dan 

memperoleh pembelajaran yang bermakna. 

 

Kata Kunci : hasil belajar; IPS; keefektifan; model make a match 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bangsa yang maju dan modern adalah bangsa yang unggul peradabannya. 

Salah satu upaya membangun bangsa yang unggul dalam peradaban ialah dengan 

mengembangkan sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu yakni melalui 

pendidikan yang bermutu. Sesuai dengan salah satu tujuan negara yang tertuang 

dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003  tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik 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 (UU Sisdiknas, 2003:2). 

Upaya untuk menciptakan pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 41 Tahun 2007 tentang Standar 

Proses yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang kreatif, inspiratif, 

menyenangkan dan memotivasi siswa, sehingga dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran tersebut. Siswa juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan 

kreativitas dalam menciptakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa  (Permendiknas, 2007:3). 
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Dalam lembaga formal, proses pendidikan ini dilakukan terutama dengan 

mediasi proses belajar mengajar sejumlah mata pelajaran. IPS merupakan salah 

satu mata pelajaran pada SD/MI/SDLB yang mengarahkan siswa agar dapat 

menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta 

menjadi warga dunia yang cinta damai.. 

Sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006, tentang 

Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa IPS merupakan 

salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai 

SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakat, konsep, ddan 

generalisasi yang terkait dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran 

IPS mengarahkan siswa untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, 

dan bertanggung jawab, serta warga yang cinta damai. Oleh sebab itu, mata 

pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan untuk menyesuaikan terhadap kondisi sosial di masyarakat dalam 

memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis (Permendiknas, 2006:8 ). 

Pembelajaran IPS di SD harus memperhatikan kebutuhan anak yang 

berusia antara 6-12 tahun. Anak dalam kelompok 7-11 tahun menurut Piaget 

(1963) berada dalam perkembangan kemampuan intelektual pada tingkatan 

kongkrit operasional. Padahal, bahan materi IPS penuh dengan pesan-pesan yang 

bersifat abstrak. Konsep-konsep seperti waktu, perubahan, kesinambungan, arah 

mata angin, lingkungan, ritual, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, 
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permintaan, atau kelangkaan adalah konsep-konsep abstrak yang dalam mata 

pelajaran IPS harus dibelajarkan kepada siswa SD (Gunawan, 2016:82). 

Secara umum tujuan pendidikan IPS pada tingkat SD adalah untuk 

membekali siswa dalam bidang pengetahuan sosial. Adapun secara khusus tujuan 

pendidikan IPS di SD adalah sebagai berikut: (1) pengetahuan sosial yang berguna 

dalam kehidupannya; (2) kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan 

menyusun alternatif pemecahan masalah nasional yang terjadi dalam kehidupan di 

masyarakat; (3) kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan 

berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian; (4) kesadaran sikap mental yang 

positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi 

bagian dari kehidupan tersebut; (5) kemampuan mengembangkan pengetahuan 

dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi (Susanto, 2014:31). 

Berdasarkan tujuan tersebut siswa diharapkan mampu mengembangkan 

kemampuan dalam bermasyarakat, baik dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan 

bekerjasama. Pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi dalam 

pembelajaran IPS, karena IPS merupakan mata pelajaran yang berkaitan dengan 

kehidupan manusia dan memiliki cakupan yang luas. Sehingga tidak dapat 

dipungkiri jika permasalahan yang sering timbul adalah siswa merasa kesulitan 

untuk memahami dan mencerna materi yang diajarkan guru. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut guru diharapkan dapat menguasai materi dengan baik dan 

mempunyai strategi pembelajaran yang tepat agar menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. 
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Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan menjadikan 

siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna. Model ini memiliki ciri utama yaitu siswa mencari pasangan 

kartu yang merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam 

pembelajaran. Keunggulan menggunakan model ini adalah siswa mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep dengan suasana yang 

menyenangkan. Karakteristik model make a match memiliki hubungan yang erat 

dengan karakteristik siswa yang gemar bermain. Dalam pelaksanaanya harus 

didukung dengan keaktifan siswa untuk bergerak mencari pasangan dengan kartu 

yang sesuai dengan jawaban atau pertanyaan pada kartu tersebut. (Shoimin, 

2014:98). 

Tujuan model pembelajaran make a match menurut Huda (2014:251) 

meliputi (1) pendalaman materi, (2) penggalian materi, (3) edutainment. Adapun 

pelaksanaannya yang mudah, namun guru perlu melakukan beberapa persiapan 

khusus sebelum menerapkan model make a match. 

Hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 dengan guru 

kelas V SDN 1 Bugel dan guru SDN 3 Godong diperoleh informasi proses 

pembelajaran IPS belum optimal. Hal ini disebabkan motivasi belajar IPS siswa 

masih rendah dan anggapan siswa bahwa pelajaran IPS itu sangat padat dan luas. 

Selain itu guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif secara 

maksimal sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Hal ini ditunjukkan 

dari aktivitas siswa yang sering gaduh dan asyik bermain sendiri ketika jam 

pelajaran, serta kurang memperhatikan penjelasan guru. Faktor lain yang 



5 
 

 
 

mempengaruhi adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa 

yang rendah dan kurang mendampingi anak saat belajar di rumah. 

Keadaan tersebut berpengaruh pada hasil UAS mata pelajaran IPS 

semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini dapat diketahui dari data nilai 

hasil UAS mata pelajaran IPS siswa kelas V SD Gugus Mayangsari Kecamatan 

Godong Kabupaten Grobogan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

telah ditetapkan yaitu 70, sedangkan rata-rata data hasil pembelajaran IPS siswa 

kelas V SD Gugus Mayangsari masih dibawah KKM yaitu 69. Dari data hasil 

belajar siswa kelas V SD Gugus Mayangsari didapat rata-rata hasil belajar dari 

230 siswa ada 124 siswa (54%) yang tidak tuntas dan 106 siswa (46%) yang 

tuntas. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pembelajaran kurang 

efektif, untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan adanya perubahan pada 

proses pembelajaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran inovatif. Model pembelajaran make a match merupakan model yang 

bisa digunakan untuk belajar sambil bermain sehingga dapat memotivasi siswa 

dalam pelajaran IPS. 

Dalam pembelajaran IPS siswa dituntut untuk dapat berkomunikasi, 

berinteraksi, dan bekerjasama dengan orang lain, sedangkan model make a match 

memiliki beberapa kelebihan antara lain dapat menumbuhkan kerja sama antar 

sesama siswa dengan dinamis dan memunculkan suasana gembira dalam proses 

pembelajaran sehingga model pembelajaran ini cocok dan efektif untuk diterapkan 
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di kelas V SD Gugus Mayangsari Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan pada 

mata pelajaran IPS. 

Adapun penelitian yang memperkuat pemecahan masalah tersebut adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Wiradnyana dkk tahun 2014 dengan judul 

Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match terhadap Hasil 

Belajar IPS pada Siswa Kelas V Semester II di Gugus V Desa Ban. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar 

antara kelompok siswa yang belajar menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

make a match dan kelompok siswa yang belajar dengan menggunakan model 

konvensional pada mata pelajaran IPS siswa kelas V SD Gugus V Desa Ban 

Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa tahun 2015 dengan 

judul Keefektifan Model Make a Match dalam Pembelajaran IPS. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

menggunakan model make a match dengan  siswa yang menggunakan model 

konvensional, oleh karena itu model pembelajaran make a match dapat digunakan 

sebagai alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Zawil tahun 2016 dengan judul 

Using Make a Match Technique to Teach Vocabulary. Hasil penelitian dengan 

menggunakan uji t menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar siswa yang 

menggunakan model make a match lebih baik daripada siswa yang menggunakan 

model konvensional. 
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Hasil beberapa penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara kelas yang 

menggunakan model pembelajaran make a match dengan kelas yang 

menggunakan model konvensional. Hal itu menunjukkan bahwa model 

pembelajaran make a match efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan beberapa hasil penelitian yang 

mendukung, maka peneliti melakukan penelitian eksperimen dengan judul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Make a Match terhadap Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas V SD Gugus Mayangsari Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari permasalahan tersebut peneliti telah mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

(1) motivasi belajar siswa rendah 

(2) hasil belajar IPS siswa masih belum mencapai KKM 

(3) siswa kesulitan dalam memahami materi pada mata pelajaran IPS 

(4) guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif 

(5) siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran 

(6) kurangnya perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa yang rendah. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah perlu dilakukan pada suatu penelitian. Pembatasan 

masalah ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya, dan tenaga 

peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi permasalahan pada hasil 

belajar IPS siswa kelas V. Peneliti ingin menguji apakah  model pembelajaran 

make a match efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus 

Mayangsari Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Apakah model pembelajaran make a match efektif terhadap hasil belajar 

IPS “Perjuangan Memproklamasikan Kemerdekaan” siswa kelas V SD Gugus 

Mayangsari Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Menguji keefektifan model pembelajaran make a match terhadap hasil 

belajar IPS “Perjuangan Memproklamasikan Kemerdekaan” siswa kelas V 

SD Gugus Mayangsari Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. 

1.5.2. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran make a match terhadap 

hasil belajar IPS “Perjuangan Memproklamasikan Kemerdekaan” siswa 

kelas V SD Gugus Mayangsari Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan 

dalam pembelajaran IPS melalui model pembelajaran make a match di SD, serta 

sebagai bahan acuan penelitian sejenis untuk meningkatkan hasil pembelajaran 

IPS. 

 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi guru, 

siswa dan sekolah. Dengan penerapan model make a match diharapkan guru dapat 

memperoleh wawasan dan pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran IPS 

yang aktif dan tercapainya KKM, siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran 

dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna sehingga hasil belajar 

meningkat, serta dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi sekolah dalam 

perbaikan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu kualitas pembelajaran 

khususnya pembelajaran IPS. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Keefektifan Pembelajaran 

Keefektifan pembelajaran merupakan keberhasilan proses belajar yang 

dapat diukur dengan tingkat pencapaian isi pembelajaran. Dalam KBBI 

(2005:284) keefektifan mempunyai arti keberhasilan atas usaha dan tindakan. 

Sedangkan mengajar yang efektif menurut Slameto (2010:92) ialah mengajar yang 

dapat membawa belajar siswa yang efektif. Belajar dalam hal ini adalah suatu 

aktivitas mencari, menemukan dan melihat pokok masalah. 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pembelajaran 

efektif adalah sebagai berikut: 

1. Penguasaan bahan pelajaran. Guru harus menguasai bahan pelajaran sebaik 

mungkin sehingga dapat membuat perencanaan pelajaran dengan baik, 

memikirkan variasi metode, cara memecahkan persoalan dan membatasi 

bahan, membimbing siswa ke arah tujuan yang diharapkan, tanpa hilangnya 

kepercayaan terhadap dirinya. 

2. Cinta kepada yang diajarkan. Guru yang mencintai pelajaran yang diberikan, 

akan berusaha mengajar dengan efektif, agar pelajaran itu dapat menjadi 

milik siswa sehingga berguna bagi hidupnya kelak. 
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3. Pengalaman pribadi dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Pengetahuan 

yang dibawa siswa dari lingkungan keluarga dapat memberi sumbangan besar 

bagi guru untuk mengajar. 

4. Variasi metode. Waktu guru mengajar bila hanya menggunakan salah satu 

metode maka akan membosankan, siswa tidak tertarik perhatiannya pada 

pelajaran. Dengan variasi metode dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa. 

5. Seorang guru harus menyadari bahwa dirinya tidak mungkin menguasai dan 

mendalami semua bahan pelajaran. Maka seorang guru harus selalu 

menambah ilmunya, dan mengadakan diskusi ilmiah dengan teman seprofesi, 

agar dapat meningkatkan kemampuannya mengajar. 

6. Bila guru mengajar harus selalu memberikan pengetahuan yang aktual dan 

dipersiapkan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang aktual akan menarik minat 

siswa, karena mereka saat itu sedang mengalami peristiwa itu juga, sehingga 

pelajaran guru akan menimbulkan rangsangan yang efektif bagi belajar siswa. 

7. Guru harus berani memberikan pujian. Pujian dapat menjadi motivasi belajar 

siswa dengan posiif. 

8. Seorang guru harus mampu menimbulkan semangat belajar secara individual. 

Masing-masing siswa mempunyai arti perbedaan dalam pengalaman, 

kemampuan dan sifat-sifat pribadi yang lain, sehingga dapat memberikan 

kebebasan dan kebiasaan pada siswa untuk mengembangkan kemampuan 

berpikirnya dan penuh inisiaif dan kreatif dalam pekerjaannya (Slameto, 

2010: 95-96). 
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Pembelajaran efektif merupakan pembelajaran yang terjadi secara 

interaktif dengan komponen-komponen pendukungnya sehingga terlihat 

keberhasilan proses belajar dari pencapaian isi pembelajaran tersebut. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS dikelas V materi “Perjuangan 

Memproklamasikan Kemerdekaan” guru perlu melakukan inovasi yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran agar siswa antusias dan aktif dalam mengikuti 

kegiatan belajar dikelas sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan 

baik. 

2.1.2 Model Pembelajaran 

Pelaksanaan kegiatan belajar di kelas terkadang tidak berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan, misalnya siswa kurang antusias ketika menerima 

pelajaran, siswa belum aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan siswa 

kurang bersemangat dalam belajar. Permasalahan tersebut disebabkan karena 

beberapa faktor, salah satunya ialah guru belum menggunakan model 

pembelajaran yang inovatif sehingga membuat siswa merasa jenuh dan bosan, 

akibatnya siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena 

itu upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan tersebut 

adalah dengan menerapkan model pembelajaran. Melalui penerapan model 

pembelajaran, kegiatan belajar diharapkan dapat berjalan dengan baik. 
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Menurut Soekamto dalam Shoimin, (2014:23) model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Joyce dalam Trianto (2007:5) menyatakan model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas dengan menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

Sedangkan menurut Arends dalam Faturrohman (2015:30) model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang disiapkan untuk membantu 

siswa mempelajari secara lebih spesifik berbagai ilmu pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. 

Berdasarkan pengertian tersebut model pembelajaran adalah kerangka atau 

pedoman untuk melakukan sebuah kegiatan pembelajaran dalam rangka 

mewujudkan perencanaan yang telah dirumuskan.  

Dalam proses pembelajaran, guru dapat menerapkan model pembelajaran 

inovatif dengan jenis model yang berbeda-beda agar tercipta pembelajaran yang 

efektif dan bermakna. 
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2.1.2.1 Model Pembelajaran Inovatif 

Banyak model pembelajaran telah dikembangkan oleh guru yang pada 

dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami dan 

menguasai suatu pengetahuan atau pelajaran tertentu. Pengembangan model 

pembelajaran sangat tergantung dari karakteristik mata pelajaran atau materi yang 

akan diberikan kepada siswa sehingga tidak ada model pembelajaran tertentu yang 

diyakini sebagai model pembelajaran yang paling baik karena semua tergantung 

pada situasi dan kondisinya. 

Berikut berbagai model pembelajaran inovatif menurut Shoimin (2014:25-

226) yang dapat diterapkan dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu: 

1. Active Debate (Debat Aktif) 

Model pembelajaran Active Debate merupakan salah satu model 

pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan 

akademik siswa. Dalam model pembelajaran ini, siswa dilatih mengutarakan 

pendapat atau pemikirannya dan bagaimana mempertahankan pendapatnya 

dengan alasan-alasan yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Artikulasi 

Model pembelajaran artikulasi sebagai suatu model pembelajaran yang 

menekankan pada kemampuan siswa untuk pandai berbicara atau 

menggunakan kata-kata dengan jelas, pengetahuan, dan cara berpikir dalam 

menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan oleh guru. 
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3. Auditory, Intellectualy, Repetition (AIR) 

Model pembelajaran AIR merupakan singkatan dari Auditory, Intellectualy, 

dan Repetition. Belajar bermodel Auditory yaitu belajar mengutamakan 

berbicara dan mendengarkan. Menurut Dave Meier dalam Susanto (2014:29), 

Intellectualy menunjukkan apa yang dilakukan pembelajaran dalam 

pemikiran suatu pengalaman dan menciptakan hubungan makna, rencana, dan 

nilai dari pengalaman tersebut. Menurut Erman Suherman dalam Susanto 

(2014:29) Repetition merupakan pengulangan, dengan tujuan memperdalam 

dan memperluas pemahaman siswa yang perlu dilatih melalui pengerjaan 

soal, pemberian tugas, dan kuis. 

4. Bamboo Dancing (Tari Bambu) 

Model pembelajaran Bamboo Dancing bertujuan agar siswa saling berbagi 

informasi bersama-sama dengan pasangan yang berbeda dalam waktu singkat 

secara teratur. Strategi ini cocok untuk materi yang membutuhkan 

pengalaman, pikiran, dan informasi antar siswa. 

5. Circuit Learning 

Model pembelajaran Circuit Learning adalah memaksimalkan dan 

mengupayakan pemberdayaan pikiran dan perasaan dengan pola bertambah 

dan mengulang. 

6. Complete Sentence  

Pembelajaran Complete Sentence adalah model pembelajaran yang 

mengarahkan siswa belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna 

dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia. 
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7. Concept Sentence  

Model Concept Sentence merupakan model pembelajaran yang diawali 

dengan menyampaikan kompetensi, sajian materi, membentuk kelompok 

heterogen, guru menyiapkan kata kunci sesuai materi bahan ajar, dan tiap 

kelompok membuat kalimat berdasarkan kata kunci. 

8. Conneting, Organizing, Refelecting, Extending 

Model pembelajaran CORE memiliki empat aspek sebagai berikut: 

a. Connecting merupakan kegiatan mengoneksikan informasi lama dan 

informasi baru antar konsep. 

b. Organizing merupakan kegiatan mengorganisasikan ide-ide untuk 

memahami materi. 

c. Reflecting merupakan kegiatan memikirkan kembali, mendalami, dan 

menggali informasi yang sudah didapat. 

d. Extending merupakan kegiatan untuk mengembangkan, memperluas, 

menggunakan, dan menemukan. 

9. Contextual Teaching and Learning 

Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dan situasi dunia nyata siswa 

serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan 

melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni 

konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan 

penilaian sebenarnya. 
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10. Cooperative Learning 

Cooperative Learning merupakan suatu model pembelajaran yang mana 

siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat 

kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota 

saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan 

pembelajaran. 

11. Cooperative Scripts 

Dalam pembelajaran Cooperative Script terjadi suatu kesepakatan antara 

siswa dengan guru dan siswa dengan siswa untuk berkolaborasi memecahkan 

suatu masalah dalam pembelajaran dengan cara-cara yang kolaboratif seperti 

halnya menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial siswa. 

12. Cooperative Integrated, Reading, and Composition 

Model CIRC merupakan model pembelajaran khusus mata pelajaran bahasa 

dalam rangka membaca dan menemukan ide pokok, pokok pikiran, atau tema 

sebuah wacana. 

13. Course Review Horay 

Pembelajaran Course Review Horay merupakan salah satu pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran ini merupakan suatu pengujian terhadap 

pemahaman konsep siswa menggunakan kotak yang diisi dengan soal dan 

diberi nomor untuk menuliskan jawabannya. Siswa yang paling terdahulu 

mendapatkan anda benar langsung berteriak horay. 
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14. Creative Problem Solving 

Model CPS adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan 

pada pengajaran dan keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu 

pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk 

memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara 

menghafal tanpa berpikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas 

proses berpikir. 

15. Cycle Learning (Pembelajaran Bersiklus) 

Model pembelajaran Cycle Learning  yaitu suatu model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. Ciri khas model pembelajaran ini adalah setiap siswa 

secara individu belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan guru. 

Kemudian, hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk 

didiskusikan oleh anggota kelompok dan semua anggota kelompok 

bertanggung jawab secara bersama-sama atas keseluruhan jawaban. 

16. Demonstration 

Model pembelajaran demonstration adalah model mengajar dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu 

kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran 

yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. 
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17. Direct Instruction (Pembelajaran Langsung) 

Arends dalam Susanton (2014:64) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang dirancang khusus 

untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan 

deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang 

dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap. 

18. Diskursus Multy Reprecentacy 

Model DMR adalah pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan berbagai representasi dengan setting kelas dan 

kerja kelompok. 

19. Double Loop Problem Solving 

Double Loop Problem Solving adalah variasi dari pembelajaran dengan 

pemecahan masalah dengan penekanan pada pencarian kausal (penyebab) 

utama dari timbulnya masalah. 

20. Dramatic Learning 

Proses pembelajaran model ini diharapkan melibatkan anak sebagai pelakon 

sehingga memberikan pemahaman, pengertian, dan pengetahuan (materi yang 

diajarkan) melalui lakon. Dengan terlibat dalam drama, siswa akan langsung 

berperan sehingga dapat memahami karakter tokoh dan memahami 

pembelajaran. 
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21. Examples Non Examples 

Examples Non Examples adalah taktik yang dapat digunakan untuk 

mengajarkan definisi konsep. Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan 

siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal yang terdiri dari example dan 

non exmple dari suatu definisi konsep yang ada, dan meminta siswa untuk 

mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada. 

22. Explicit Instruction 

Model pembelajaran ini khusus dirancang untuk mengembangkan belajar 

siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang dapat 

diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. 

23. Generatif 

Teori belajar generatif merupakan suatu penjelasan tentang bagaimana 

seseorang siswa membangun pengetahuan dalam pikirannya, seperti 

membangun ide tentang suatu fenomena atau membangun arti untuk suatu 

istilah, dan juga membangun strategi untuk sampai pada suatu penjelasan 

tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa. 

24. Group Investigation 

Group Investigation adalah model pembelajaran yang lebih menekankan pada 

pilihan dan kontrol siswa daripada menerapkan teknik-teknik pengajaran di 

ruang kelas. Selain itu juga memadukan prinsip belajar demokratis di mana 

siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
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25. Habit Forming (Pembiasaan) 

Pembelajaran Habit Forming adalah model pembelajaran yang konsisten dan 

terprogram. Konsisten dalam pembiasaan akhlak, kemampuan berbahasa dan 

ritual ibadah. Terprogram menjalankan kegiatan pembinaan secara rutin dan 

terperiodik. 

26. Improve 

Model pembelajaran Improve merupakan singkatan dari introducing the new 

concept, metacognitive questioning,practicing, riviewing and reducing 

difficulties, obtaining mastery, verification, and enrichment. 

27. Inkuiri 

Model pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada keaktifan siswa untuk memiliki pengalaman belajar dalam 

menemukan konsep-konsep materi berdasarkan masalah yang diajukan. 

28. Inside Outside Circle (Lingkaran Kecil Lingkaran Besar) 

Inside Outside Circle adalah model pembelajaran dengan sistem lingkaran 

kecil dan lingkaran besar yang diawali dengan pembentukan kelompok besar 

dan kelas yang terdiri dari kelompok lingkaran dalam dan kelompok 

lingkaran luar. Tujuan model pembelajaran ini adalah melatih siswa belajar 

mandiri dan berbicara menyampaikan informasi kepada orang lain. 
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29. Jigsaw 

Model pembelajaran Jigsaw menitik beratkan kepada kerja kelompok dalam 

bentuk kelompok kecil. Dalam model pembelajaran ini, siswa memiliki 

banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi 

yang didapat dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. 

30. Kumon 

Model pembelajaran kumon adalah model  pembelajaran perseorangan. Siswa 

mulai belajar dari level yang dapat dikerjakannya sendiri dengan mudah dan 

tanpa kesalahan. 

31. Logan Avenue Problem Solving 

Model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving adalah rangkaian 

pertanyaan yang bersifat tuntunan dalam solusi masalah. LAPS biasanya 

menggunakan kata tanya apa masalahnya, adakah alternatif, apakah 

bermanfaat, apakah solusinya, dan bagaimana sebaiknya mengerjakannya. 

32. Make a Match (Mencari Pasangan) 

Model pembelajaran Make a Match memiliki ciri utama siswa mencari 

pasangan kartu yang merupakan jawaban atau pertanyaan tertentu dalam 

pembelajaran. 

33. Meaningful Instructional Design 

Model MID adalah pembelajaran yang mengutamakan kebermaknaan belajar 

dan efektivitas dengan cara membuat kerangka kerja-aktivitas cara konseptual 

kognitif-konstruktivis. 
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34. Means Ends Analysis 

MEA merupakan metode pemikiran sistem yang dalam penerapannya 

merencanakan tujuan keseluruhan. Tujuan tersebut dijadikan dalam beberapa 

tujuan yang pada akhirnya menjadi beberapa langkah atau tindakan 

berdasarkan konsep yang berlaku. 

35. Mind Mapping (Peta Pikiran) 

Pemetaan pikiran adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan 

menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk 

kesan. Peta ini dapat membangkitkan ide-ide orisinil dan memicu ingatan 

yang mudah. 

36. Numbered Head Together 

Numbered Head Together merupakan suatu model pembelajaran 

berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas 

kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan antara siswa yang satu dan siswa 

yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antara 

satu dengan yang lainnya. 

37. Open Ended Problems 

Pembelajaran dengan problem terbuka artinya pembelajaran yang menyajikan 

permasalahan dengan pemecahan berbagai cara dan solusinya juga bisa 

beragam. Pendekatan open ended menjanjikan suatu kesempatan kepada 

siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakini sesuai 

dengan kemampuan mengelaborasi permasalahan. Tujuannya agar berpikir 

melalui kegiatan kreatif, siswa dapat berkembang secara maksimal. 
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38. Outbond 

Outbond adalah kegiatan di luar ruangan yang bersifat petualangan dan penuh 

tantangan sebagai proses pembelajaran untuk menemukan, mengenali 

potensi-potensi anak sehingga mereka dapat mengenali dirinya sendiri. 

39. Pair Checks (Pasangan Mengecek) 

Model Pair Checks merupakan model pembelajaran di mana siswa saling 

berpasangan dan menyelesaikan persoalan yang diberikan. Dalam model ini, 

guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator aktivitas siswa. 

40. Picture and Picture 

Picture and Picture adalah suatu model belajar menggunakan gambar dan 

dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Model ini mengandalkan 

gambar yang menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran.  

41. Probing Prompting 

Teknik Probing Prompting adalah pembelajaran dengan cara guru 

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali 

sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan dan 

pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 

42. Problem Based Learning (Pembelajaran Berbasis Masalah) 

PBL adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata 

sebagai konteks untuk para siswa belajar berpikir kritis dan keterampilan 

memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. 
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43. Problem Posing (Pengajuan Masalah) 

Problem Posing  merupakan model pembelajaran yang mengharuskan siswa 

menyusun pertanyaan sendiri atau memecah suatu soal menjadi pertanyaan-

pertanyaan yang lebih sederhana. Dengan penerapan model ini, diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar sehingga pembelajaran 

yang aktif akan tercipta, siswa tidak akan bosan dan akan lebih tanggap. 

44. Problem Solving (Pemecahan Masalah) 

Model pembelajaran Problem Solving  adalah salah satu model yang 

digunakan guru dalam pembelajaran. Model ini dapat menstimulasi siswa 

dalam berpikir yang dimulai dari mencari data sampai merumuskan 

kesimpulan sehingga siswa dapat mengambil makna dari kegiatan 

pembelajaran. 

45. Quantum 

Quantum teaching adalah penggubahan belajar yang meriah dengan segala 

nuansanya. Quantum teaching juga menyertakan segala kaitan antara 

interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. 

46. Realistic Mathematics Education 

Pada dasarnya prinsip atau ide yang mendasari RME adalah situasi ketika 

siswa diberi kesempatan untuk menemukan kembali ide-ide matematika. 

Berdasarkan situasi realistik, siswa didorong untuk mengonstruksi sendiri 

masalah realistik, karena masalah yang dikonstruksi oleh siswa akan menarik 

siswa lain untuk memecahkannya. 
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47. Reciprocal Teaching 

Reciprocal Teaching adalah model pembelajaran di mana siswa diberi 

kesempatan untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Kemudian, siswa 

menjelaskan kembali materi yang dipelajari kepada siswa yang lain. Guru 

hanya bertugas sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pembelajaran. 

48. Reward and Punishment (Hukuman dan Ganjaran) 

Reward bisa mengasosiasikan perbuatan dan kelakuan sesorang dengan 

perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan 

suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Sementara punishment 

biasanya dilakukan ketika apa yang menjadi target tertentu tidak tercapai, 

atau ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diyakini 

oleh sekolah tersebut. 

49. Role Playing 

Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktik menempatkan 

diri mereka dalam peran-peran dan situasi-situasi yang akan meningkatkan 

kesadaran terhadap nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mereka sendiri dan 

orang lain. 

50. Scientific 

Proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan scientific akan 

menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan 

proses pembelajaran yang demikian, diharapkan hasil belajar melahirkan 

siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 
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51. Scramble 

Scramble merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk 

menemukan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara 

membagikan lembar soal dan lembar jawaban disertai dengan alternatif 

jawaban yang tersedia. 

52. Simulasi 

Model pembelajaran simulasi adalah bentuk model pembelajaran praktik 

yang sifatnya mengembangkan keterampilan siswa. Model pembelajaran ini 

memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar 

karena adanya kesulitan untuk melakukan praktik di situasi yang 

sesungghunya.. 

53. Snowball Throwing (Melempar Bola Salju) 

Model pembelajaran Snowball Throwing merupakan pengembangan dari 

model pembelajaran diskusi dan merupakan bagian dari model pembelajaran 

kooperatif. Hanya saja, pada model ini kegiatan belajar diatur sedemikian 

rupa sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih 

menyenangkan. 

54. Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy 

Pembelajaran SAVI menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan 

semua alat indra yang dimiliki siswa. Istilah SAVI kependekan dari : 

a. Somatic (belajar dengan berbuat dan berrgerak) 

b. Auditory (belajar dengan berbicara dan mendengar) 

c. Visualization (belajar dengan mengamati dan menggambarkan) 
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d. Intellectualy (belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir) 

55. Student Facilitator and Explaining 

Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus 

yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan materi. 

56. Student Teams Achievement Division 

Guru yang menggunakan STAD mengacu kepada belajar kelompok siswa, 

menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu 

menggunakan presentasi verbal atau teks. 

57. Superitem 

Pembelajaran menggunakan tugas bentuk superitem adalah pembelajaran 

yang dimulai dari tugas yang sederhana meningkat pada yang lebih kompleks 

dengan memerhatikan kemampuan siswa. Dalam pembelajaran tersebut 

digunakan soal-soal bentuk superitem. Pembelajaran dirancang agar dapat 

membantu siswa dalam memahami hubungan antar konsep. 

58. Survey, Question, Read, Reflect,Recite, Review 

SQ4R adalah pengembangan dari SQ3R dengan menambahkan unsur reflect, 

yaitu aktivitas memberikan contoh dari bahan bacaan dan membayangkan 

konteks aktual yang relevan. 
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59. Take and Give 

Model pembelajaran menerima dan memberi merupakan metode 

pembelajaran yang memiliki sintaks, menuntut siswa mampu memahami 

materi pelajaran yang diberikan guru dan teman sebayanya. 

60. Talking Stick 

Model pembelajaran Talking Stick termasuk salah satu model pembelajaran 

kooperatif. Strategi pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa 

yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa 

mempelajari materi pokoknya. 

61. Team Assisted Individually 

Model pembelajaran Team Assisted Individually memiliki dasar pemikiran 

yaitu untuk mengadaptasi pembelajaran terhadap perbedaan individual 

berkaitan dengan kemampuan maupun pencapaian prestasi siswa. 

62. Teams Games Tornament 

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. 

63. Think Pair Share 

Think Pair Share adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang memberi 

siswa waktu untuk berpikir dan merespons serta saling bantu satu sama lain. 

Pembelajaran ini melatih siswa untuk berani berpendapat dan menghargai 

pendapat teman. 
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64. Think Talk Write 

Think Talk Write merupakan suatu model pembelajaran untuk melatih 

keterampilan siswa dalam menulis. Model ini menekankan perlunya siswa 

mengomunikasikan hasil pemikirannya. 

65. Time Token 

Time Token adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif. Siswa dibentuk ke 

dalam kelompok belajar, yang dalam pembelajaran ini mengajarkan 

keterampilan sosial untuk menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau 

menghindarkan siswa diam sama sekali dalam berdiskusi. 

66. Treffinger 

Model treffinger merupakan salah satu dari sedikit model yang menangani 

masalah kreativitas secara langsung dan memberikan saran-saran praktis 

bagaimana mencapai keterpaduan. Dengan melibatkan keterampilan kognitif 

dan afektif pada setiap tingkat dari model ini, reffinger menunjukkan saling 

hubungan dan ketergantungan antara keduanya dalam mendorong belajar 

kreatif. 

67. Two Stay-Two Stray (Dua Tinggal Dua Tamu) 

Model pembelajaran dua tinggal dua tamu adalah dua orang siswa tinggal di 

kelompok dan dua orang siswa bertamu ke kelompok lain. Dua orang yang 

tinggal bertugas memberikan informasi kepada tamu tentang hasil 

kelompoknya, sedangkan yang bertamu bertugas mencatat hasil diskusi 

kelompok yang dikunjunginya. 
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68. Visualization, Auditory, Kinestetic 

Model pembelajaran Visualization, Auditory, Kinestetic adalah model 

pembelajaran yang mengoptimalkan ketiga modalitas belajar tersebut untuk 

menjadikan si belajar merasa nyaman. Model pembelajaran VAK merupakan 

anak dari model pembelajaran Quantum yang berprinsip untuk menjadikan 

situasi belajar menjadi lebih nyaman dan menjanjikan kesuksesan bagi 

pembelajarnya di masa depan. 

Berdasarkan jenis-jenis model pembelajaran inovatif tersebut, model 

pembelajaran yang cocok diterapkan pada penelitian ini adalah model 

pembelajaran make a match. 

2.1.2.2 Model Pembelajaran Make a Match 

Proses pembelajaran yang baik adalah yang dapat menciptakan 

pembelajaran yang efektif dengan adanya komunikasi dua arah antara guru 

dengan siswa. Salah satu alternatif untuk pengajaran tersebut adalah menggnakan 

model pembelajaran make a match. 

Model pembelajaran make a match merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan Lorna Curran. Ciri utama model 

make a match adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Pelaksanaan model make a 

match harus didukung dengan keaktifan siswa untuk bergerak mencari pasangan 

dengan kartu yang sesuai dengan jawaban atau pertanyaan dalam kartu tersebut. 

Siswa yang aktif pada saat pembelajaran menggunakan model make a match akan 

memiliki pengalaman yang bermakna (Shoimin, 2014:98). 
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Menurut Huda (2014:251) tujuan model pembelajaran make a match 

meliputi: (1) pendalaman materi, (2) penggalian materi, (3) edutainment. 

Karakteristik model make a match adalah memiliki hubungan yang erat dengan 

karakteristik siswa yang gemar bermain. 

Selain itu pelaksanaannya cukup mudah, guru perlu melakukan persiapan 

khusus sebelum menerapkan model pembelajaran ini. Beberapa persiapannya 

antara lain: 

1. Membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dipelajari 

(jumlahnya tergantung tujuan pembelajaran) kemudian menulisnya dalam 

kartu-kartu pertanyaan. 

2. Membuat kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan 

menulisnya dalam kartu-kartu jawaban. Akan lebih baik jika kartu jawaban 

berbeda warna. 

3. Membuat aturan yang berisi penghargaan bagi siswa yang berhasil dan sanksi 

bagi siswa yang gagal di sini, guru dapat membuat aturan ini bersama dengan 

siswa. 

4. Menyediakan lembaran untuk mencatat pasangan-pasangan yang berhasil 

sekaligus untuk penskoran presentasi (Huda, 2014:251-252). 
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2.1.2.2.1 Langkah-langkah Model Make a Match 

Langkah-langkah model pembelajaran make a match antara lain: 

1. Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi di rumah. 

2. Siswa dibentuk ke dalam 2 kelompok misalnya kelompok a dan b kedua 

kelompok diminta untuk berhadapan 

3. Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok a dan kartu jawaban 

kepada kelompok b 

4. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus mencari/mencocokkan 

kartu yang dipegang dengan kartu kelompok lain, guru juga perlu 

menyampaikan batasan minimum waktu yang ia berikan kepada mereka 

5. Guru meminta semua anggota kelompok a untuk mencari pasangannya di 

kelompok b jika mereka sudah menemukan pasangannya masing-masing. Guru 

meminta mereka melaporkan diri kepadanya. Guru mencatat mereka pada 

kertas yang sudah dipersiapkan 

6. Jika waktu sudah habis, mereka harus diberitahu bahwa waktu sudah habis. 

Siswa yang belum menemukan pasangan diminta untuk berkumpul tersendiri 

7. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain dan siswa yang 

tidak mendapat pasangan memperhatikan dan memberikan tanggapan apakah 

pasangan itu cocok atau tidak 

8. Terakhir guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan 

pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang memberikan presentasi 
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9. Guru memanggil pasangan berikutnya begitu seterusnya sampai seluruh 

pasangan melakukan presentasi (Huda, 2014:252-253). 

2.1.2.2.2 Kelebihan dan Kelemahan Model Make a Match 

Adapun kelebihan dari model make a match antara lain: 

1. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa baik secara kognitif maupun fisik 

2. Karena ada unsur permainan metode ini menyenangkan 

3. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi terhadap materi yang 

dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

4. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi 

5. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar (Huda, 

2014: 253). 

Selain itu kelebihan lainnya antara lain: 

1. Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran 

2. Kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis 

3. Munculnya dinamika gotong royong yang merata diseluruh siswa (Shoimin, 

2014: 99). 

Adapun kelemahan model make a match antara lain:  

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. 

 

 

 



35 
 

 
 

Dengan adanya model pembelajaran make a match siswa lebih aktif untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir. Disamping itu model pembelajaran make a 

match juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan 

mengeluarkan pendapat serta berinteraksi dengan siswa menjadikan aktif dalam 

kelas. 

2.1.3 Hakikat Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses yang dilakukan untuk dapat mengetahui sesuatu 

yang belum diketahui, manusia perlu belajar untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan dunia yang semakin 

maju. Belajar menurut Baharuddin dan Wahyuni (2007:11) adalah proses manusia 

untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Sedangkan 

menurut Susanto (2013:4) belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang 

dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya 

perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam 

bertindak. 

Sardiman (2012:20) menyebutkan belajar merupakan perubahan tingkah 

laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya membaca, 

mengamati, mendengarkan, dan meniru. Dalam pengertian luas, belajar diartikan 

sebagai psikofisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. 
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Menurut Anitah (2011:1.7) belajar adalah mengalami; dalam arti belajar 

terjadi di dalam interaksi antara individu dengan lingkungan, baik lingkungan 

fisik maupun sosial. 

Seseorang mengalami banyak perubahan yang terjadi dalam dirinya, oleh 

sebab itu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan 

dalam arti belajar. Pengertian belajar juga diungkapkan oleh Slameto (2010:2) 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar merupakan 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya 

yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku seorang individu ke arah yang lebih baik sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan 

sehingga akan mempengaruhi prinsip-prinsip belajar. 

2.1.3.2. Prinsip-prinsip Belajar 

Prinsip-prinsip belajar dapat membantu guru dalam memilih tindakan yang 

tepat dan berguna untuk mengembangkan sikap yang diperlukan untuk menunjang 

peningkatan belajar siswa. Prinsip belajar merupakan suatu ketentuan yang harus 

dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Prinsip-prinsip belajar 

meliputi: 
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(1) motivasi. Motivasi belajar berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai 

oleh individu yang sedang belajar. Motivasi berasal dari dalam diri individu 

(intrinsik) dan dari luar diri individu (ekstrinsik); 

(2) perhatian. Perhatian adalah pemusatan pikiran dan perasaan terhadap suatu 

objek. Guru harus berusaha memperhatikan siswa agar proses belajar dan hasil 

belajar menjadi semakin baik; 

(3) aktivitas. Aktivitas terdiri atas aktivitas mental dan emosional yang dialami 

siswa dalam pembelajaran. Apabila pikiran dan perasaan siswa tidak terlibat 

aktif dalam pembelajaran, pada hakikatnya siswa tidak belajar; 

(4) balikan. Balikan adalah respon yang diberikan guru terhadap perilaku yang 

dilakukan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, siswa perlu 

memperoleh balikan dengan segera supaya mengetahui kesalahannya dan 

tidak terlanjur berbuat kesalahan sehingga akan menimbulkan kegagalan 

belajar; 

(5) perbedaan individual. Setiap siswa memiliki perbedaan dengan siswa lain 

berupa pengalaman, minat, bakat, kebiasaan belajar, kecerdasan, dan tipe 

belajar. Oleh karena itu, guru hendaknya memperlakukan siswa sesuai dengan 

hakekat masing-masing (Anitah, 2008:1.9). 

Adapun prinsip-prinsip belajar menurut Hamdani (2011:22) adalah (1) 

kesiapan belajar; (2) perhatian; (3) motivasi; (4) keaktifan siswa; (5) mengalimi 

sendiri; (6) pengulangan; (7) materi pelajaran yang menantang; (8) balikan dan 

penguatan; (9) perbedaan individual. 
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Agar dapat melaksanakan pembelajaran yang baik seorang guru harus 

benar-benar memahami prinsip-prinsip belajar. Karena prinsip belajar merupakan 

penentu keberhasilan proses belajar. Dalam pembelajaran terdapat unsur unsur 

belajar  yang mendukung dalam proses pendidikan. 

2.1.3.3. Unsur-unsur Belajar 

Unsur-unsur belajar sangat diperlukan dalam proses pendidikan terutama 

bagi siswa dan guru agar aktivitas yang dilakukan terarah dalam upaya 

meningkatkan potensi siswa secara menyeluruh. Gagne (dalam Rifa’i dan Anni, 

2012:68) menyebutkan bahwa unsur-unsur belajar, yaitu: 

1) siswa, memiliki alat indera yang digunakan untuk menerima rangsangan, otak 

untuk mentransformasikan hasil penginderaan ke dalam memori yang 

kompleks, dan syaraf untuk menampilkan kinerja yang telah dipelajari; 

2) rangsangan, yaitu peristiwa yang merangsang penginderaan siswa; 

3) memori, memori yang ada pada siswa berisi berbagai kemampuan yang 

berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan 

belajar; 

4) respon, yaitu tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. 

Terdapat empat unsur belajar yang saling terkait dan mempengaruhi proses 

pembelajaran, meliputi siswa, rangsangan, memori, dan respon. Jika stimulus dan 

memori siswa berinteraksi sehingga menimbulkan perubahan perilaku, maka 

siswa telah melakukan kegiatan belajar. Sedangkan perubahan perilaku terjadi jika 

ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. 
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2.1.3.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

itu faktor dari dalam maupun dari luar. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1) Faktor internal 

Rifa’i dan Anni (2012:80-81) mengungkapkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi belajar yaitu kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti 

kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; 

dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 

Menurut Slameto (2010:54-59) faktor internal yaitu faktor yang ada dalam 

diri individu yang sedang belajar. Adapun faktor internal yang berpengaruh 

terhadap belajar dibedakan menjadi tiga faktor, yaitu: (1)  faktor jasmaniah, 

meliputi kesehatan dan cacat tubuh; (2) faktor psikologis, meliputi intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan; (3) faktor kelelahan, 

meliputi kelelahan jasmani dan rohani sehingga mengakibatkan tubuh timbul 

kecenderungan untuk membaringkan tubuh, kelesuan, dan kebosanan sehingga 

minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

2) Faktor eksternal 

Rifa’i dan Anni (2012:80-81) menyatakan bahwa kondisi eksternal yang 

mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar adalah variasi dan tingkat 

kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, 

iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat. 
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Sedangkan menurut Slameto (2010:60-72) faktor ekternal ialah faktor 

yang ada di luar individu. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar 

dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu: (1) faktor keluarga, meliputi cara orang 

tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan; (2) faktor sekolah, 

meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di 

atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah; (3) faktor 

masyarakat, meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

yaitu faktor internal dan eksternal berperan penting dalam proses dan hasil belajar 

siswa sehingga akan mempengaruhi proses pembelajaran yang berlangsung. alam 

pembelajaran terdapat teori teori belajar yang mendasari berlangsungnya proses 

pembelajaran di kelas. 

2.1.3.5. Teori Belajar 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran seorang 

siswa. Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan pembelajaran dapat lebih 

meningkatkan hasil belajar yang diperoleh siswa. Menurut Jumanta Hamdayama 

(2016:34-45) teori belajar dibagi menjadi 4 yaitu teori belajar kognitivisme, teori 

belajar kontruktivisme, teori belajar behaviorisme, dan teori belajar humanisme. 
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Teori belajar yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu 

teori belajar kognitif dan teori belajar kontruktivisme. 

2.1.3.5.1. Teori Belajar Kognitivisme 

Trianto (2007:14) perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh 

manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan. Sedangkan menurut 

Piaget dalam Rifa’i dan Anni (2012:32-35) perkembangan kognitif terdiri atas 

empat tahap, yaitu: 

1) Tahap sensorimotorik, terjadi antar usia 0-2 tahun. Pada tahap ini bayi 

menyususun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman 

indra dengan gerakan motorik. Pada awal tahap ini, bayi hanya 

memperlihatkan pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia dan menjelang 

akhir tahap ini bayi menunjukkan pola sensorimotorik yang lebih kompleks. 

2) Tahap pra operasional, terjadi antara usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, 

pemikiran lebih bersifat simbolis, egoisentris, dan intuitif sehingga tidak 

melibatkan pemikiran operasional.pemikiran pada tahap ini dibagi menjadi 

dua sub-tahap yaitu simbolik dan intuitif. 

3) Tahap operasional konkrit, terjadi antara usia 7-11 tahun. Pada tahap ini 

siswa dapat mengoperasikan berbagai logika, namun masih berbentuk benda 

konkrit. Siswa sudah dapat berpikir logis untuk memecahkan masalah 

konkrit. 

4) Tahap operasional formal, terjadi antara usia 11 tahun-dewasa. Pada tahap ini 

siswa dapat berpikir abstrak, idealis, dan logis. Pemikiran operasional formal 

tampak lebih jelas dalam memecahkan masalah verbal. 
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2.1.3.5.2. Teori Belajar Konstruktivisme 

Rifa’i dan Anni (2012:189) menyatakan pembelajaran kontruktivisme 

menekankan pada proses belajar, bukan mengajar. Siswa secara individu 

menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks. Sedangkan Trianto 

(2007:13) menyatakan bahwa dalam teori kontruktivis ini siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi 

sesuai. 

Teori kognitivisme mendasari penelitian ini karena berdasarkan teori 

kognitif Piaget, bahwa anak usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkrit 

yaitu siswa sudah mampu berpikir logis untuk memecahkan masalah yang konkrit, 

sehingga untuk siswa kelas V SD yang berusia 11 tahun berada pada tahap 

tersebut. Penerapan model make a match dapat membantu siswa untuk berfikir 

secara nyata dan lebih logis serta siswa diajak kerjasama secara aktif  sehingga 

dapat menyelesaikan masalahnya. Sedangkan teori kontruktivisme digunakan 

sebagai dasar mengembangkan pengalaman siswa dalam menerima pengetahuan, 

dimana mereka memperoleh pengetahuannya dengan pengalaman secara 

langsung, sehingga model make a match sudah sesuai dengan kedua teori belajar 

tersebut. Materi yang sudah didapatkan dalam proses pembelajaran dengan model 

make a match, dapat diaplikasikan secara langsung oleh siswa dalam proses 

pembelajaran ketika mencari pasangan kartu soal dan jawaban. Siswa 

memperoleh pengetahuannya dari apa yang telah dilakukan selama proses 

pembelajaran. 
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2.1.3.6. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku pada diri seseorang setelah 

melakukan kegiatan belajar yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif dan 

aspek psikomotorik. Rifa’i dan Anni (2012:69) menyatakan hasil belajar adalah 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar dan 

sesuai dengan apa yang dipelajari siswa. Perubahan perilaku yang harus dicapai 

oleh siswa dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Anitah (2008:2.19) hasil 

belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. 

Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku baru dari siswa 

yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. 

Sedangkan menurut Susanto (2013:5) hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Untuk 

mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki dapat diketahui melaui evaluasi. 

Gagne dalam Suprijono (2009:5-6) hasil belajar berupa: (1) informasi 

verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik 

lisan maupun tertulis, (2) keterampilan intelektual yaitu kemampuan 

mempresentasikan konsep dan lambang, (3) strategi kognitif yaitu kecakapan 

menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya, (4) keterampilan motorik 

yaitu melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, 

sehingga terwujud otonisme gerak jasmani, (5) sikap yaitu kemampuan menerima 

atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 
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Bloom dalam Rifa’i dkk (2012:70-75) terdapat tiga ranah yang merupakan 

hasil belajar yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berhubungan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif menurut Bloom terdiri dari 

6 tingkatan yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dilakukan 

revisi menjadi remembering (mengingat), understanding (memahami), applying 

(menerapkan), analyzing (menganalisa), evaluating (mengevaluasi) dan creating 

(mencipta). 

2. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai siswa. 

Kategori tujuannya berentangan dari keinginan untuk menerima sampai dengan 

pembentukan pola hidup. Kategori tujuan pembelajaran afektif adalah sebagai 

berikut: receiving (penerimaan), responding (penanggapan), valuing (penilaian), 

organization (pengorganisasian), organization by a value complex (pembentukan 

pola hidup). 

3. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik siswa seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Kategori perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Simpson dalam Rifa’i dkk 

(2012:73-75) adalah sebagai berikut: persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian dan kreativitas. 
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Hasil belajar menurut pendapat beberapa ahli merupakan perubahan 

perilaku meliputi pola perbuatan, nilai, pengertian, sikap, apresiasi dan 

keterampilan yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik 

yang diperoleh setelah anak melalui kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini 

memfokuskan hasil belajar IPS pada ranah kognitif. 

2.1.3.7. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling 

bertukar informasi. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa ahli tentang 

pembelajaran. Menurut Anitah (2008:1.18) menyatakan pembelajaran adalah 

proses interaksi siswa dengan guru, sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Lingkungan belajar merupakan suatu sistem terdiri atas unsur tujuan, bahan 

pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru. Semua unsur saling berkaitan dan 

berfungsi dengan berorientasi pada tujuan. UU Sisdiknas No.20 Th. 2003 dalam 

(Susanto, 2013:19) pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Sedangkan Hamalik (2014:77) menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan  suatu sistem artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-

komponen yang berinteraksi antara satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan 

itu sendiri untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Adapun komponen-komponen tersebut meliputi tujuan pendidikan dan 

pengajaran, siswa, tenaga kependidikan khususnya guru, perencanaan pengajaran, 

strategi pengajaran, media pengajaran, dan evaluasi pengajaran. 
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Pembelajaran menurut Susanto (2015:19) bantuan yang diberikan pendidik 

agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan keyakinan pada siswa. 

Berdasarkan pendapat ahli, pembelajaran adalah suatu proses interaksi 

antara siswa dengan lingkungan belajar, yang saling mempengaruhi demi 

tercapainya keberhasilan pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat komponen-

komponen yang mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2.1.3.8. Komponen-komponen Pembelajaran 

Pembelajaran akan berlangsung optimal apabila tersusun oleh beberapa 

komponen-komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama 

lain. Komponen-komponen pembelajaran terdiri atas tujuan, subjek belajar, materi 

pelajaran, strategi, media, evaluasi, dan penunjang. 

(1) tujuan, secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran yaitu instructional effect berupa pengetahuan dan ketrampilan 

yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran kurikuler; 

(2) subjek belajar, merupakan komponen utama dalam pembelajaran karena 

berperan sebagai subjek sekaligus objek; 

(3) materi pelajaran, terdapat dalam silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, 

dan buku sumber. Materi pelajaran harus komprehensif, terorganisasi secara 

sistematis, dan dideskripsikan dengan jelas supaya proses pembelajaran 

berlangsung intensif; 

(4) strategi, merupakan pola umum mewujudkan proses pembelajaran yang 

diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan; 
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(5) media, yaitu alat atau wahana yang digunakan pendidik dalam proses untuk 

membantu penyampaian pesan pembelajaran; 

(6) penunjang, yaitu fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, dan bahan 

pelajaran yang berfungsi untuk memperlancar, melengkapi, dan 

mempermudah proses pembelajaran (Rifa’i dan Anni, 2012:159). 

Berdasarkan uraian tersebut, komponen pembelajaran merupakan hal-hal 

yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembelajaran agar tercapai keberhasilan 

pembelajaran, meliputi tujuan, subjek belajar, materi, strategi, media, dan 

penunjang. Komponen pembelajaran tersebut hendaknya diterapkan pada semua 

mata pelajaran termasuk IPS. 

2.1.4. Hakikat Pendidikan IPS 

2.1.4.2. Pengertian Pendidikan IPS 

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

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

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

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

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

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai (Permendiknas nomor 24, 2006:582). 

Mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah interaksi antara 

individu dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan social-budaya). Materi IPS 

digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena 

itu, pengajaran IPS yang merupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya 
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merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan (Tjokrodikaryo 

dalam Hidayati 2008:1-26). 

Menurut Sumantri dalam Gunawan (2016:17) pendidikan IPS merupakan 

suatu program pendidikan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan 

ditemukan baik dlam nomenklatur filsafat lmu, disiplin ilmu-ilmu sosial, maupun 

ilmu pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas, IPS adalah bidang studi yang mengkaji 

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

sosial, di mana IPS itu sendiri merupakan bidang studi kesatuan utuh tidak 

terpisah-pisah dalam kotak-kotak disiplin ilmu lainnya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.22 Tahun 

2006, melalui mata pelajaran IPS siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga 

negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia 

yang cinta damai. 

2.1.4.3. Tujuan Pembelajaran IPS 

Pengetahuan sosial bertujuan untuk: 

(1) mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah dan 

kewarganegaraan, pedagogis dan psikologis, 

(2) mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuiri, memecahkan 

masalah dan keterampilan sosial, 

(3) membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan, dan 



49 
 

 
 

(4) meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, baik secara rasional maupun global (Hidayati, 2008:1-24). 

Sejalan dengan tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Sumaatmadja 

adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta 

bagi masyarakat dan negara (Gunawan, 2013:18). 

Oemar Hamalik dalam Gunawan (2016:18) tujuan pendidikan IPS 

berorientasi pada tingkah laku para siswa yaitu: 

(1) pengetahuan dan pemahaman, 

(2) sikap hidup belajar, 

(3) nilai-nilai sosial dan sikap, 

(4) keterampilan. 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

1. Mengenal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 

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

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 

serta 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

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

(Permendiknas, 2006:582). 
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2.1.4.4. Ruang Lingkup Pembelajaran IPS 

Pada dasarnya kajian IPS adalah tentang manusia dan lingkungannya. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek: manusia, tempat dan 

lingkungan; waktu, keberlanjutan, dan perubahan; sistem sosial dan budaya; serta 

perilaku ekonomi dan kesejahteraan (Permendiknas, 2008:162). 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

(1) manusia, tempat dan lingkungan; 

(2) waktu, keberlanjutan dan perubahan; 

(3) sistem sosial dan budaya; 

(4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

(5) IPS SD sebagai Pendidikan Global, yakni : mendidik siswa akan kebhinekaan 

bangsa, budaya, dan peradaban di dunia; menanamkan kesadaran 

ketergantungan antar bangsa; menanamkan kesadaran semakin terbukanya 

komunikasi dan transportasi antar bangsa di dunia; mengurangi kemiskinan, 

kebodohan dan perusakan lingkungan (Gunawan, 2016:51). 

Sedangkan ruang lingkup pembelajaran IPS SD kelas V semester II tahun 

pelajaran 2016/2017 KTSP pada materi perjuangan memproklamasikan 

kemerdekaan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Ruang Lingkup Materi IPS Kelas V Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

2.1. Mendeskripsikan perjuangan para 

tokoh pejuang pada masa 

penjajahan Belanda dan Jepang. 

2.2. Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. 

2.3. Menghargai jasa dan peranan tokoh 

dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

2.4. Menghargai perjuangan para tokoh 

dalam mempertahankan 

kemerdekaan 

 

Penelitian ini mengkaji Kompetensi Dasar 2.3 yaitu menghargai jasa dan 

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 

2.1.4.5. Pembelajaran IPS di SD 

Pembelajaran IPS di sekolah dasar merupakan bidang studi yang mem-

pelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam 

masyarakat. Tujuan pengajaran IPS tentang kehidupan masyarakat manusia di-

lakukan secara sistematik. Dengan demikian, peranan IPS sangat penting untuk 

mendidik siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan eterampilan agar dapat 
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mengambil bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai anggota 

masyarakat dan warga negara yang baik. Tujuan ini memberikan tanggung jawab 

yang berat kepada guru untuk menggunakan banyak pemikiran dan energi agar 

dapat mengajarkan IPS dengan baik (Susanto, 2013:143). 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis 

(Permendiknas nomor 24, 2006:575).  

Mutakin dalam Susanto (2013:145-146) merumuskan tujuan pembelajaran 

IPS di sekolah, sebagai berikut: 

1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, 

melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. 

2. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan  mampu menggunakan metode 

yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah sosial. 

3. Mampu menggunakan model strategi dan proses berpikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di 

masyarakat. 

4. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu 

membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang 

tepat. 



53 
 

 
 

5. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri 

sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun 

masyarakat.  

2.1.4.6. Karakteristik Pembelajaran IPS di SD 

Karakteristik pembelajaran IPS SD dapat dilihat dari materi dan strategi 

penyampaiannya. Dilihat dari materinya, ada 5 macam sumber materi IPS antara 

lain: (1) segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari 

keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara dan dunia 

dengan berbagai permasalahannya; (2) kegiatan manusia, misalnya pendidikan, 

transportasi, komunikasi; (3) lingkungan geografi dan budaya yang terdapat di 

lingkungan anak dari yang terdekat sampai yang terjauh; (4) kehidupan masa 

lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah 

lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-

kejadian yang besar; (5) anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari 

makanan, pakaian, permainan, keluarga. Sedangkan dilihat dari strategi 

penyampaian pengajaran IPS, sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, 

yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, 

masyarakat/tetangga, kota, region, negara dan dunia (Hidayati, 2008:1-26). 

Maka pembelajaran IPS di SD adalah diarahkan untuk dapat menjadi 

warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab dan warga dunia 

yang cinta damai. Selain itu karakteristik IPS di SD mengkaji lingkungan terdekat 

siswa, kehidupan masa lampau dan mengenai wilayah di dunia ini. 
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2.1.4.7. Evaluasi Pembelajaran IPS SD 

Evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil 

pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan 

kriteria tertentu (Poerwanti, 2008:1.5). 

Dalam menilai tujuan IPS harus memperhatikan aspek berikut: 

1. Hasil belajar berupa pengetahuan dan pengertian. 

2. Hasil belajar dalam bentuk sikap dan kelakuan sebaagai warga negara yang 

baik. 

3. Hasil belajar dalam bentuk kemampuan untuk menggunakan alat-alat IPS 

seperti peta, grafik, tabel dan lain-lain (Supriatna, 2009:8.4). 

Evaluasi pembelajaran IPS kelas V di SD Gugus Mayangsari tidak 

dilaksanakan setiap pembelajaran, melainkan guru melakukan evaluasi setiap 

pergantian bab, tengah semester, dan akhir semester. Evaluasi yang diberikan 

berupa tes tertulis. Setelah itu, guru akan melakukan remedial kepada siswa yang 

nilainya belum mencapai KKM dan memberikan pengayaan bagi siswa yang 

nilainya telah mencapai KKM. Pemilihan media pembelajaran yang tepat juga 

dapat berpengaruh pada nilai siswa. 

2.1.5. Media Pembelajaran 

2.1.5.2. Pengertian Media Pembelajaran 

Media merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, membangkitkan semangat, dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada 

diri siswa (Suryani dan Agung, 2012: 135). Sependapat dengan Suryani            
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dan Agung (dalam Arsyad, 2013: 4) mengatakan bahwa media sebagai semua 

bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau 

menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang 

dikemukakan sampai kepada penerima yang dituju. 

Hamdani (2011: 243) menjelaskan media adalah komponen sumber belajar 

atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah 

media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional 

atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Sejalan dengan pendapat diatas, 

media pembelajaran menurut Asyhar (2012: 8) adalah segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana 

sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

Selanjutnya Aqib (2013: 50) berpendapat bahwa media pembelajaran 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan 

merangsang terjadinya proses belajar pada siswa.  

Penjelasan dari berbagai ahli tersebut, media pembelajaran adalah segala 

bentuk alat atau perantara untuk menyalurkan pesan atau informasi kepada siswa 

dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sendiri memiliki fungsi yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran. 
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2.1.5.3. Fungsi  Media Pembelajaran 

Menurut Kemp & Dayton (dalam Arsyad, 2013: 23) terdapat tiga fungsi 

penggunaan media pembelajaran, yaitu (1) memotivasi minat atau tindakan, (2) 

menyajikan informasi, dan (3) memberi instruksi.  

Selanjutnya Hamdani (2011: 246) menyebutkan ada berbagai fungsi media 

pembelajaran secara umum, diantaranya adalah: 

(1) menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, 

(2) mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, 

(3) memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar 

diamati secara langsung karena ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil. 

(4) mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung 

(5) mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara 

langsung, 

(6) dengan mudah membandingkan sesuatu, 

(7) dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya, 

(8) dapat belajar sesuai kemampuan, minat dan temponya masing-masing, dan 

sebagainya. 

Sanjaya (2011: 169-171) menyebutkan media pembelajaran memiliki 

fungsi dan berperan, yaitu untuk: (1) menangkap suatu objek atau peristiwa-

peristiwa tertentu, (2) memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu, dan 

(3) menambah gairah dan motivasi belajar siswa. 
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Terdapat banyak jenis media pembelajaran yang dapat guru gunakan 

dalam proses pembelajaran. Dengan penggunaan media pembelajaran yang 

bervariasi, siswa dapat termotivasi dan bersemangat dalam belajar. 

2.1.5.4. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Secara umum menurut Hamdani (2011: 248) ada tiga kelompok media 

pembelajaran yaitu visual, audio, dan audio visual. 

a. Media visual  

Media    visual    adalah    media    yang    hanya    dapat   dilihat  dengan 

menggunakan indra penglihatan. Media visual dapay digolongkan menjadi dua, 

yaitu media yang tidak dapat diproyeksikan (non-projected visual) dan media 

yang dapat diproyeksikan (projected visual). Media projected visual contohnya 

gambar diam dan gambar bergerak. Sedangkan media non-projected visual 

contohnya gambar tentang binatang, manusia, tumbuhan, atau objek lainnya yang 

berkaitan dengan materi. 

b. Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan auditif (hanya dapat 

didengar) yang dapat merangsing pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan 

para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Media ini membutuhkan keterampilan 

mendengar dan menyimak dalam penggunaanya. Contoh media audio adalah 

radio, kaset suara, rekaman piringan, dll. 

 

 

 



58 
 

 
 

c. Media Audiovisual 

Media audio visual merupakan kombinasi antara audio dan visual atau juga 

bisa disebut dengan media pandang-dengar. Media ini melibatkan kemapuan 

indera penglihatan dan pendengaran. Contoh media audio visual adalah film, slide 

power point bersuara, dan video pembelajaran. 

Guru perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai hal sebelum 

memutuskan untuk mempergunakan jenis media tertentu dalam kegiatan 

pembelajaran. Karakteristik media yang dianggap paling tepat dan efektif untuk 

menunjang pencapaian tujuan pembelajaran itulah media yang seharusnya 

dipakai. 

2.1.6. Kajian Empiris 

Penelitian yang mendukung tentang penerapan model pembelajaran make 

a match telah banyak dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran make a match merupakan model yang efektif diterapkan dalam 

pembelajaran. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian lain dengan model yang 

sama yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arifah tahun 2013 dengan judul The 

Effectiveness of Make a Match Tecknique for Teaching Writing Descriptive 

Text to The Seventh Graders of SMPN 1 Karangbinangun Lamongan. Hasil 

penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dalam posttest. Maka dapat dikatakan bahwa 

penggunaan model make a match dapat membantu siswa untuk mendapatkan 

skor yang lebih tinggi dalam menulis teks deskriptif. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Maduratna Dewi tahun 2014 dengan judul The 

Impact of The Application of Make a Match Technique Towards Student’s 

Vocabulary Mastery. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan model make 

a match dalam mengajar kosakata cukup sukses. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Parwati dkk tahun 2016 dengan judul 

Pengaruh Model Pembelajaran Make a Match Berbantuan Media Grafis 

terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara 

kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model kooperatif Make a Match 

berbantuan media grafis dan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan 

model pembelajaran konvensional. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh I Gd Robet Artawa dan Ign I Wyn Suwarta 

tahun 2013 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Make A 

Match terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Di Gugus 1 

Kecamatan Selat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan prestasi 

belajar matematika yang signifikan antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dan 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional. Maka dapat dikatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe make a match berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Saparwadi tahun 2015 dengan judul 

Pengaruh Cooperative Learning Make a Match terhadap Motivasi dan Hasil 

Belajar Matematika Siswa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan 

yang signifikan antara cooperative learning tipe make a match dengan kelas 

kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi 

dan hasil belajar matematika. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara 

kelas yang menggunakan model pembelajaran make a match dengan kelas yang 

menggunakan model konvensional. Hal itu menunjukkan bahwa model 

pembelajaran make a match efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran.  

 

2.2. Kerangka Teoretis 

Berdasarkan hasil wawancara dan nilai UAS siswa kelas V SD Gugus 

Mayangsari dapat diketahui bahwa hasil belajar IPS kurang maksimal. Salah satu 

faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah guru belum menggunakan model 

pembelajaran yang inovatif, sehingga siswa kurang antusias dan tidak terlibat aktif 

dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digambarkan bagan 

kerangka teoretis sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka Teoretis 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini meliputi variabel bebas dan terikat yang saling berhubungan 

erat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran make a 

match, sedangkan variabel terikat penelitian ini adalah hasil belajar IPS siswa 

kelas V. Selama pembelajaran guru belum menggunakan model pembelajaran 

inovatif, sehingga tidak memberikan kesan bermakna pada siswa. 

Model make a match diharapkan dapat menjadi model pembelajaran yang 

efektif untuk pembelajaran IPS sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang 

maksimal. Untuk menguji efektivitas model make a match digunakan kelas 

kontrol dan kelas eksperimen pada siswa kelas V SD Gugus Mayangsari. Kelas 
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kontrol tidak diterapkan treatment tertentu, melainkan menggunakan model 

konvensional. Sedangkan kelas eksperimen diterapkan model make a match. 

Kedua kelas diasumsikan homogen dengan tingkat kecerdasan yang sama, lokasi 

(sekolah) yang sama, dan materi yang sama. Sebelum pelaksanaan treatment 

peneliti terlebih dahulu memberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa. Setelah peneliti melaksanakan pretest, dalam waktu yang berbeda peneliti 

memberikan treatment pada kelas eksperimen dan tidak memberikan treatment 

pada kelas kontrol. Kemudian hasil posttest setelah treatment dibandingkan untuk 

mengetahui model yang efektif untuk pembelajaran IPS kelas V SD Gugus 

Mayangari. 

Model pembelajaran make a match (mencari pasangan) merupakan model 

pembelajaran yang meminta siswa untuk mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam pembelajaran. Siswa mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

menyenangkan. Karakteristik model make a match memiliki hubungan yang erat 

dengan karakteristik siswa yang gemar bermain. Pelaksanaan model make a match 

harus didukung dengan keaktifan siswa untuk bergerak mencari pasangan dengan 

kartu yang sesuai dengan jawaban atau pertanyaan pada kartu tersebut. 

Pembelajaran dengan menggunakan model make a match dapat menjadikan siswa 

aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga siswa mempunyai pengalaman 

belajar yang bermakna (Shoimin, 2014:98). 
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Berdasarkan teori tersebut diasumsikan bahwa model make a match akan 

membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan lebih mudah 

menerima materi pelajaran sehingga hasil belajar akan menjadi lebih meningkat. 

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Sugiyono (2015:96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

hipotesis adalah jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empirik dengan data. 

Model Make a Match 

Posttest 

Model konvensional 

Posttest 

Model Make a Match efektif 

terhadap hasil belajar IPS 

kelas V 

Pretest Pretest 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Hasil tes kelas eksperimen Hasil tes kelas kontrol 
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Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut: 

Ha  : Model pembelajaran make a match efektif terhadap hasil belajar IPS 

materi “Perjuangan Memproklamasikan Kemerdekaan” pada siswa kelas V 

SD Gugus Mayangsari Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. 

Dari pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 

hipotesis alternatif (Ha) diterima sehingga dikatakan model make a match efektif 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus Mayangsari Kecamatan 

Godong Kabupaten Grobogan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat 

disimpulkan: 

1. Model Pembelajaran make a match efektif digunakan pada pembelajaran IPS 

materi ”Perjuangan Memproklamasikan Kemerdekaan” pada siswa kelas V SD 

Gugus Mayangsari Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Keefektifan 

model make a match dilihat pada pengujian hipotesis, yaitu diketahui nilai 

thitung sebesar 18,0697, sedangkan ttabel sebesar 2,07. Karena thitung > ttabel, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya model pembelajaran make a match 

efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Gugus Mayangsari 

Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. 

2. Peningkatan hasil belajar IPS pada kelas yang menggunakan model make a 

match lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model 

onvensional, hal tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran make a 

match cocok untuk diterapkan pada pembelajaran IPS materi ”Perjuangan 

Mem-proklamasikan Kemerdekaan” pada siswa kelas V SD Gugus Mayangsari 

Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru  

Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran make a match pada 

pembelajaran IPS agar tercapai pembelajaran yang efektif. Selain itu siswa dapat 

terlibat aktif dalam kelas dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

2. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya ikut berpartisipasi aktif selama pembelajaran IPS materi 

“Perjuangan Memproklamasikan Kemerdekaan” saat guru menerapkan model 

pembelajaran make a match. 

3. Bagi Sekolah  

 Pihak sekolah perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran make a match, 

tidak hanya pada pelajaran IPS tetapi juga pada mata pelajaran yang lainnya. 
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