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SARI 

Amalia,Arifatun Rizka.2019.Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Pada 

Mata Pelajaran Geografi Siswa Kelas X Ips Sma Negeri 2 Kendal Tahun Pelajaran 

2017/2018.Skripsi Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang, Pembimbing I : Sriyanto, S.Pd., M.Pd., Pembimbing II: Drs. Moch. 

Arifien, M.Si. 

Kata Kunci : Model Pembelajaran, Make A Match, Hasil Belajar 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan pada rencana pembelajaran berhasil dicapai. Penggunaan model 

pembelajaran yang tepat mempermudah siswa dalam memahami materi. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas penggunaan model 

pembelajaran make a match pada mata pelajaran geografi dilihat dari tanggapan 

siswa dan hasil belajar siswa. 

Desain peneitian ini adalah True Experimental Design dengan rancangan 

pre test dan post test. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas X IPS 1 sebagai kelas 

eksperimen dan kelasX IPS 2 sebagai kelas kontrol, pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik purposive ramdom sampling. Metode pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, tes, angket, dan dokumentasi. 

Rata-rata hasil belajar pre test untuk kelas eksperimen adalah 67,21 dan nilai 

rata-rata untuk kelas kontrol adalah 65,51. Dari angket  tanggapan siswa 48% siswa 

menyatakan tertarik mengikuti pelajaran menggunakan model pembelajaran. 

Dilihat dari uji dua rata-rata setelah kedua kelas diberikan perlakuan diperoleh 

thitung= 1,369 sedangkan ttabel= 1,994. Karena thitung<ttabel maka Ho diterima dan Hα

ditolak yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan diantara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Setelah kedua kelas mendapatkan perlakuan berupa penggunaan 

model pembelajaran make a match rata-rata hasil belajar kelas eksperimen adalah 

83,47 sedangkan untuk kelas kontrol memperoleh  nilai rata-rata sebesar 81,38. 

Artinya walaupun rata-rata hasil belajar kedua kelas mengalami peningkatan, 

metode ini belum dapat dikatakan efektif karena peningkatan rata-rata hasil belajar 

tidaklah besar atau kurang signifikan. 

Saran, guru diharapkan dapat menggunakan model dan media pembelajaran

yang dapat menarik minat belajar sisw saat pelaksanaan pembelajaran. Karena pada

saat penggunaan model make a match hanya sedikit siswa yang tertarik, maka guru 

diharapkan menggunakan metode yang lebih menarik minat siswa dalam mengikuti

pembelajaran. Siswa diharapkan lebih meningkatkan keaktifan dan keikutsertaan

pada saat mengikuti pembelajaraan seperti menanyakan materi yang belum

dipahami atau kurang dimengerti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003, 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. Pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman. 

Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

sebagai berikut : Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai pemerintah Indonesia 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pemerintah sejak 

orde baru telah mengadakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 
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UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak 

mendapatkan pengajaran”. 

Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, 

manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, manusia sebagai individu 

yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Nilai-nilai yang hidup dan 

berkembang di suatu masyarakat atau negara, menggambarkan pendidikan 

dalam satu konteks yang sangat luas, menyangkut kehidupan seluruh umat 

manusia, yang digambarkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk 

mencapai suatu kehidupan yang lebih baik (Munib, 2010:27). 

Untuk melaksanakan fungsi tersebut pemerintah membentuk sistem 

pendidikan nasional. Betdasarkan UU no. 20 Tahun 2003 sistem pendidikan 

nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait 

secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan 

dibagi menjadi tiga jalur yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Pendidikan formal dapat diperoleh dari sekolah. Salah satu parameter 

yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembangan kemampuan 

kognitif siswa di sekolah terhadap mata pelajaran adalah dari sudut berapa 
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banyak materi yang dikuasai siswa, umumnya ditunjukkan dalam bentuk 

nilai (Syah 2008:91-92). 

Strategi merupakan taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan 

tugas proses belajar-mengajar agar dapat mempengaruhi siswa mencapai 

tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Taktik yang baik adalah yang 

menunjang pencapaian hasil yang optimal, dengan cara memilih dan 

menetapkan pendekatan, model pembelajaran serta metode yang digunakan 

yang sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran Geografi guru juga harus bisa menerapkan strategi 

yang sesuai agar tujuan dari pelaksanaan pembelajaran Geografi dapat 

tercapai. 

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, 

termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Model dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. 

Pembelajaran berpusat pada siswa menjadi salah satu alternatif bagi 

pendidikan saat ini karena pembelajaran konvensional dirasa kurang cocok. 

Hal ini disebabkan karena pembelajaran konvensional hanya berpusat pada 

guru. Aktivitas merupakan suatu kegiatan/tingkah laku yang dilakukan 

seseorang. Aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran 

disebut aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa berupa keterlibatan 
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siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian dan aktivitas dalam kegiatan 

pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan 

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Jadi, aktvitas belajar adalah 

segala kegiatan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran sehingga dalam hal ini semakin tinggi 

tingkat aktivitas belajar siswa maka siswa telah belajar dengan aktif. Oleh 

karena itu aktivitas menjadi faktor yang sangat penting dalam tercapainya 

sutau pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, banyak hambatan yang sering muncul 

terkait dengan pembelajaran yang diterapkan. Matab pelajaran geografi 

sendiri dianggap mata pelajaran yang membosankan, untuk itu diperlukan 

strategi dalam menyampaikan materi kepada siswa agar siswa tidak merasa 

bosan ketika belajar. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di 

SMA Negeri 2 Kendal, diketahui guru lebih mendominasi dalam pelajaran 

(teacher centered) sehingga siswa menjadi pasif. Ketika metode yang 

dipakai guru masih menggunakan ceramah maka pengalaman yang didapat 

siswa kurang bermakna dan siswa akan mudah lupa dengan materi yang 

sudah diajarkanoleh guru. Keadaan tersebut membuat hasil belajar siswa 

kelas X IPS SMA Negeri 2 Kendal kurang memuaskan. Dengan diterapkan 

model pembelajaran make a match yaitu siswa dibagikan kartu yang berisi 

soal dan jawaban kemudian siswa mencari pasangan kartu yang didapatkan. 

Siswa dapat berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga 
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siswa dapat lebih mudah mengingat materi yang telah diajarkan oleh guru 

dan tidak mudah lupa. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Make A Match

Pada Mata Pelajaran Geografi Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 2 

Kendal Tahun Pelajaran 2017/2018” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

ditentukan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas 

penggunaan model pembelajaran make a match pada mata pelajaran 

geografi siswa kelas X IPS SMA Negeri 2 Kendal tahun pelajaran 

2017/2018. Dilihat dari : 

1. Bagaimana tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui mengetahui efektivitas 

penggunaan model pembelajaran make a match pada mata pelajaran 

geografi siswa kelas X IPS SMA Negeri 2 Kendal tahun ajaran 2017/2018 

yang dilihat dari : 

1. Tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran. 

2. Hasil belajar siswa. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dalam dunia pendidikan, sebagai tambahan referensi di bidang 

pendidikan khususnya strategi pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini akan menambah pengetahuan peneliti mengenai 

strategi pembelajaran. 

b. Bagi siswa  

Penelitian ini dapat menumbuhkan minat dalam belajar geografi, 

dengan adanya  minat belajar dan rasa senang yang muncul 

dalam belajar diharapkan bisa memberikan pengalaman yang 

konkret dan mudah diingat oleh siswa. 

c. Bagi Guru 

Penelitia ini dapat memberikan masukan kepada guru untuk 

membuat variasi dalam proses pembelajaran guna menghindari 

kejenuhan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

d. Bagi Sekolah 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi sekolah dalam rangka peningkatan kualitas hasil belajar dan 

peningkatan kualitas sekolah. 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah digunakan untuk menghindari salah pengertian dan 

penafsiran terhadap istilah yang digunkaan dalam penelitian ini, maka 

diperlukan upaya penegasan istilah untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun 

tutorial. Menurut Arends, model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-

tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan (Suprijono, 2010: 46). 

2. Make a Match 

Penerapan teknik Make a Match ini dimulai dengan teknik, 

yaitu siswa diminta untuk mencari pasangan kartu yang merupakan 

kartu jawaban atau soal sebelum batas waktu yang ditentukan, siswa 
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yang dapat mencocokkan kartunya dan benar maka akan diberi poin 

(Rusman, 2012:223). 

3. Mata Pelajaran Geografi 

Mata pelajaran Geografi membangun dan mengembangkan 

pemahaman siswa tentang variasi dan organisasi spasial 

masyarakat, tempat dan lingkungan pada muka bumi. Tujuan mata 

pelajaran Geografi seperti yang tertuang dalam lampiran 

Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar kompetensi 

dan kompetensi dasar untuk jenjang pendidikan SMA sebagai 

berikut: Memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta 

proses yang berkaitan, menguasai keterampilan dasar dalam 

memperoleh data dan informasi, mengkomunikasikan dan 

menerapkan pengetahuan Geografi, menampilkan perilaku peduli 

terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam 

secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman budaya 

masyarakat.  

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Suprijono (2010: 5) adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi 

dan keterampilan. Bukti bahwa seseorang telah melakukan kegiatan 

belajar ialah adanya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

yang sebelumnya tidak ada atau tingkah lakunya tersebut masih 

lemah atau kurang. Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah 
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aspek. Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan pada aspek-

aspek tersebut. Adapun aspek-aspek itu adalah: pengetahuan, 

pemahaman, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, 

hubungan sosial, jasmani, budi pekerti (etika), sikap, dan lain-lain. 

Kalau seseorang telah melakukan perbuatan belajar, maka terjadi 

perubahan pada salah satu atau beberapa aspek tingkah laku tersebut 

(Hamalik, 2009: 38). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Tinjauan Tentang Belajar 

1. Pengertian Belajar 

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 proses yang aktif, proses 

mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu (Slameto, 

2010:2). 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap 

orang dan belajar mencangkup segala sesuatu yang dipikirkan dan di 

kerjakan seseorang. Belajar memegang peran penting di dalam 

perkembangan kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan 

bahkan presepsi seseorang (Rifa’i,2009: 82). Belajar merupakan sistem

yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait-mengait 

sehingga menghasilkan perubahan perilaku (gagne, 1997 :4 dalam buku 

Rifa’i, 2009: 84). Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai

berikut: 

a. Peserta didik 

Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai warga belajar, dana 

pesertaa pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. 

b. Rangsangan atau stimulus 
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Peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik disebut 

stimulus. Agar peserta didik mamapu beajar optimal, ia harus 

memfokuskan pada stimuls tertentu yang diminati. 

c. Memori  

Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan 

yang berupa pengetahuan, keteramppilan, dan sikap yang 

dihasilkan dari kegiatan belajar sebelumnya. 

d. Respon  

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

2. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya tetapi 

dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu 

yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di 

luar individu. 

a. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari siswa yang sedang 

mengalami proses belajar. Faktor-faktor intern meliputi, Sikap 

terhadap belajar, Motivasi belajar, Konsentrasi belajar, Mengolah 

bahan belajar, Menyimpan perolehan hasil belajar, Mengenali 

hasil belajar yang tersimpan, Kemampuan berprestasi, Rasa 

percaya diri siswa, Intelegensi dan keberhasilan belajar, 

Kebiasaan belajar, Cita-cita siswa, merupakan motivasi intrinsic. 
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Di dalam membicarakan faktor intern ini, akan dibahas menjadi 

tiga faktor, yaitu: 

1) Faktor Jasmaniah, terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

2) Faktor Psikologis, terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, kesiapan. 

3) Faktor Kelelahan, dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu 

seperti faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan), faktor sekolah 

(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 beajar, tugas rumah), faktor masyarakat (kegiatan siswa 

dalam masyarakat,  media, teman bergaul, bentuk kehidupan 

masyarakat). 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah 

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor 

sekolah dan faktor masyarakat. 

1) Faktor Keluarga, terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi 

antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan. 
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2) Faktor Sekolah, terdiri dari 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, tugas rumah. 

3) Faktor Masyarakat, terdiri dari kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan 

masyarakat.  

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi 

mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2009: 57). 

3. Prnsip-Prinsip Belajar 

Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh 

para ahli yang satu dengan yang lain memiliki persamaan dan juga 

perbedaan. Dari berbagai prinsip belajar tersebut terdapat beberapa 

prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar 

upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya 

belajarnya dan juga bagi guru dalam upaya meningkatkan mengajarnya 

( Dimyati dan Mudjiono 2010:42) 

a. Perhatian dan motivasi 

Perhatian memepunyai peranan yang penting dalam 

kegiatan belajar. Dari kajian teori belajar pengolahan informasi 

terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi 

belajar ( Gage dan Berliner 1984 : 335). Disamping perhatian, 



14 

motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Motivasi adalah tenaga yang menggerakan dan 

mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan 

yang erat dengan minat. Siswa yang tidak mempunyai minat 

terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik 

perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasinya untuk 

mempelajari bidang studi tersebut. Motivasi dapat bersifat 

internal dan  juga bersifat eksternal. 

b. Keaktifan 

Kecenderungan psikologis dewasa ini menganggap bahwa 

anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan 

untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya 

sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga 

tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya 

mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Dalam 

setiap proses belajar, siswa selalu menampakan keaktifan itu 

beraneka ragam bentuknya mulai dari kegiatan fisik yang 

mudah kita amati hingga kegiatan psikis yang susah diamati. 

Kegiatan fisik berupa membaca, mendengar, menulis, berlaith 

keterampilan-keterampilan, dan sebagainya.  

c. Keterlibatan langsung atau berpengalaman 
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Dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak 

sekedar mengamati secara langsung tetapi ia harus menghayati, 

terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertangung jawab 

terhadap hasilnya. Belajar harus dilakukan siswa secara aktif, 

baik individual maupun kelompok, dengan memcahkan 

masalah.  

d. Pengulangan 

Prinsip belajar yang menekankan perlu adanya pengulangan 

yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori Psikologis 

daya, menurut teori ini belajar melatih daya-daya yang ada pada 

manusia yang terdiri atas  mengamat, menganggap, mengingat, 

mengkhayal, merasakan, berfikir, dan sebagainya. Dengan 

mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan 

berkembang.  

e. Tantangan 

Teori medan dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa siswa 

dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan 

psikologis. Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan 

yang ingin dicapai, tetapi selalu terhadap hambatan, maka 

timbullah motif untuk mengatsi hambatan-hambatan itu. 

Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tjuan belajar telah 

tercapai. Tatangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat 

siswa bergairah untuk mengatasinya. 
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f. Balikan dan Penguatan 

Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui 

dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan 

balikan yang menyenagkan dan berpengaruh pada usaha belajar 

selanjutnya. Namun dorongan belajar itu menurut B.F. Skiner 

tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan tetapi juga yang 

tidak menyenangan. Atau dengan kata lain penguatan positif 

dan penguatan negatif. 

g. Perbedaan Individual 

Siswa merupakan individual yang unik artinya tidak ada dua 

orang siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan 

satu dengan yang lain. Perbedaan itu terdapat pada karakter 

psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan individual 

bepengaruh pada  cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, 

pebedan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya 

pembelajaran. 

4. Teori-Teori Belajar 

a. Teori Belajar Behavioristik 

Pembelajaran menurut aliran behavioristik adalah upaya 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, agar terjadi hubungan lingkungan dengan tingkah laku 

si belajar, karena itu juga disebut pembelajaran perilaku (Rifa’i,

2012: 169). 
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b. Teori Belajar Humanistik 

Pembelajaran humanistik sebenarnya lebih dioengaruhi oleh 

pandangan filsafat pendidikan humanisme. Filsafat pendidikan 

humanistik mementingkan adanya rasa kemerdekaan dan tanggung 

jawab. Bila seseorang mampu mengaktualisasi dirinya dengan bebas 

tanpa karena adanya tekanan lingkungan ia akan mencapai 

keejahteraan. Maka tujuan pendidikan adalah utuk memanusiakan 

manusia agar manusia mampu mengaktualisasi diri sebaik-baiknya. 

Untuk itu pembelajaran hendaknya menjadikan si belajar itu dapat 

memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Aliran humanistik tidak 

memiliki teori belajar khusus, tetapi hanya bersifat ekletik, dalam 

arti mengambil teori yang sesuai (kognitif) asal tujuan pembelajaran 

tercapai. Prinsip yang nampak dalam kegiatan pembelajaran adalah 

pembelajaran humanistik cenderung mendorong anak untuk berfikir 

induktif, karea memntingkan faktor pengalaman dan keterlibatan 

aktif dalam proses belajar (Rifa’i, 2012: 175). 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan pada aspek-aspek 

tersebut. Adapun aspek-aspek itu adalah: pengetahuan, pemahaman, 

kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, 

jasmani, budi pekerti (etika), sikap, dan lain-lain. Kalau seseorang telah 

melakukan perbuatan belajar, maka terjadi perubahan pada salah satu 

atau beberapa aspek tingkah laku tersebut (Hamalik, 2009: 38). 
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Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Bukti bahwa 

seseorang telah melakukan kegiatan belajar ialah adanya perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, yang sebelumnya tidak ada atau 

tingkah lakunya tersebut masih lemah atau kurang. Tingkah laku 

manusia terdiri dari sejumlah aspek (Suprijono, 2010: 5). 

Sedangkan menurut Rifa’i (2012: 69), hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami 

kegiatan belajar. Untuk mengukur kemampuan peserta didik di dalam 

mencapai tujuan peserta didikan tersebut diperlukan adanya 

pengamatan kinerja (performance) peserta didik sebelum dan setelah 

peserta didikan berlangsung, serta mengamati perubahan kinerja yang 

telah terjadi. 

Hasil belajar merpakan perubahan perilaku yang diperoleh pesera 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa ang dipelajari oleh 

peserta didik. Dalam peserta didikan, perubahan perilaku yang harus 

dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan belajar 

dirumuskan dalam tujuan peserta didikan (Rifa’i dan Annie 2009: 85).

Tujuan peserta didikan merupakan bentuk harapan yang 

dikomunikasikan melalui pernyataan dengan cara mengggambarkan 

perubahan yang diinginkan pada diri pesera didik, yakni pernyataan 
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tentang apa yang diinginkan pada diri peserta didik setelah 

menyelesaikan penglaman belajar.  

Dalam kegiatan belajar, tujuan yang harus dicapai oleh setiap 

individu dalam belajar memiliki beberapa peranan pentng, yaitu : 

a. Memberikan arah pada kegiatan peserta didikan. Bagi pendidik, 

tujuan peserta didikan akan mengarahkan pemilihan strategi dan 

jenis kegiatan yang tepat. 

b. Untuk mengetahui kemajuan belajar dan perlu tidaknya pemberian 

peserta didikan pembinaan bagi pesera didik. Dengan tujuan peserta 

didikan itu pendidik akan mengetahui seberapa jauh pesera didik 

telah menguasai tujuan peserta didikan tertentu, dan tujuan peserta 

didikan yang masih belum dikuasai. 

c. Sebagi bahan komunikasi. Dengan tujuan peserta didikan, pendidik 

dapat mengkomunikasikan tujuan peserta didiknya kepada peserta 

didik, sehingga peserrta didik dapat mempersiapkan diri dalam 

mengikuti proses peserta didikan.  

Benyamin S.Bloom menyampaikan tiga taksonomi yang disebut 

dengan ranah belajar, yaitu:ranah kognitif (cognitive Domain), ranah 

afektif (affective Domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric 

Domain). 

a. Ranah kognitif  

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran intelektual.Ranah kognitif 
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mencakup kategori pengetahuan (knowlege), pemahaman 

(comperhension), penerapan (application), analisis (analysis) 

dan penilaian (evaluation). 

b. Ranah afektif  

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan 

nilai. Kategori tujuanya mencerminkan hirearki yang 

berentangan dari  keinginan untuk menerima sampai dengan 

pembentukan polahidup. Kategori tujuan peserta didikan 

afektif adalah penerimaan (receiving), penanggapan 

(responding), penilaian (assessment), pengorganisasian 

(organization), pembentukan pola hidup (organization by a 

value complex). 

c. Ranah psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik 

seperti ketrampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan 

koordinasi syaraf. Penjabaran ranah psikomotorik ini sangat 

sukar karena sering kali tumpang tindih dengan ranah kognitif 

dan afektif. Misalnya di dalam tujuan peserta didik seperti: 

menulis kalimat sempurna hal ini dapat mencakup ranah 

kognitif (pengetahuan tentang bagian-bagian kalimat), ranah 

afektif (keinginan untuk merespon), dan psikomotorik 

(koordinasi syaraf). (Cathrina, 2011 : 86). 

6. Pembelajaran  
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Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 

2009: 57). pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau 

perancangan (desain) sebagai upaya untuk membelajarkan siswa (Uno, 

2010: 2). 

Pembelajaran adalah seperangakat peristiwa (events) yang 

memengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu 

memperoleh kemudahan (Rifa’i, 2012: 157). Pembelajaran merupakan 

suatu proses terjadinya interaksi belajar dan mengajar dalam suatu 

kondisi tertentu yang melibatkan beberapa unsur, baik unsur ekstrinsik 

maupun intrinsik yang melekat pada diri siswa dan guru termasuk 

lingkungan. Penjelasan ini sejalan dengan undang-undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara 

pendidik dengan peserta didik, atau antar peserta didik. Dalam proses 

komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula 

secara nonverbal, seperti penggunaan media komputer dalam 

pembelajaran. Namun demikian apapun media yang digunakan dalam 

pembelajaran itu, esensi pembelajaran adalah ditandai oleh serangkaian 

kegiatan komunikasi. 



22 

a. Tujuan  

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya 

melallui kegiatan pembelajaran adalah instrumental effect 

biasanya berupa pengetahuan, dan keterampilan atau sikap yang 

dirumuskan secara eksplisit. 

b. Subyek Belajar 

Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan 

komponen utama karena berperan sebagai subyek sekaligus 

obyek. Sebagai subyek karena peserta didik adalah individu yang 

melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai obyek karena 

kegiatan pembelajaan diharapkan dapat mencapai perubahan 

perilaku dari subyek belajar. 

c. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam 

proses pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi 

warna dan bentuk dalam kegiatan pembelajaran. Materi 

pelajaran yang komperhensif, terorganisir secara sistematis dan 

dideskripsikan dengan jelas akan berpengruh juga terhadap 

intensitas proses pembelajaran. Materi pelajaran dalam sisiem 

pembelajaran berada dalam Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), dan buku sumber. 

d. Strategi Pembelajaran 
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Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan 

proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penerapan strategi 

pembelajaran, pendidik perlu memilih metode-metode 

pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai, teknik-

teknik mengajar yang menunjang pelaksanaan metode mengajar. 

Untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat pendidik 

mempertimbangkan akan tujuan, karakteristik peserta didik, 

materi pelajaran dan sebagainya agar strategi pembelajaran 

tersebut dapat berfungsi maksimal. 

e. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang 

digunakan pendidikan dalam proses pembelajaran untuk 

membantu penyampaian pesan pembelajaran. Sebagai salah satu 

komponen sistem pembelajaran berfungsi meningkatan peranan 

strategi pembelajaran. Sebab media pembelajaran menjadi salah 

satu komponen strategi pembelajarandi samping komponen 

waktu dan metode mengajar. 

f. Penunjang  

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem 

pembelajaran adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat 

pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya. Komponen 
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penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi, dan 

mempermudah terjadinya proses pembelajaran. 

B. Tinjauan Tentang Mata Pelajaran Geografi 

1. Pengertian Geografi 

Mata pelajaran georafi merupakan ilmu yang menguraikan tentang 

permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil-hasil yang 

diperoleh dari dalam bumi. Geografi merupakan disiplin ilmu yang 

menekanan aspek spasial, ekologis, dan eksistensi manusia. Bidang 

kajian geografi meliputi bumi, aspek dan proses yang membentuknya, 

hubungan kasual dan spasial manusia dengan lingkungan, serta 

interaksi manusia dengan tempat. Geografi memadukan dimensi alam 

fisik dengan dimensi manusia dalam menelaah keberadaan dan 

kehidupan manusia di lingkungannya. (yulir 2013 : 1). Melalui mata 

pelajaran geografi peserta didik didorong untuk memahami aspek dan 

proses fisik yang membentuk pola muka bumi, karakteristik, dan 

persebaran spasial ekologis di permukaan bumi. 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam dan 

kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya dalam kaitannya dengan hubungan atau susunan 

keruangan dan kewilayahan. Gejala alam dan kehidupan itu sudah tentu 

bisa dipandang sebagai hasil dari proses alam yang terjadi di bumi, bisa 

juga ipandang sebagai kegiatan yang dapat memberi dampak kepada 

makhluk hidup yang tinggal diatas permukaan bumi (Depdiknas, 
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2001:7). Pembelajaran geografi adalah ilmu yang menelaah bumi 

sebagai tempat tinggal atau ruang bumi, bagi manusia dan manusia 

sebagai penghuni bumi (Daldjoeni, 1982). 

2. Fungsi Dan Tujuan Geografi Di SMA 

Pengajaran geografi merupakan ilmu geografi yang diajarkan di 

sekolah. Pengajaran geografi sebagai pengajaran tentang aspek-aspek  

keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam 

dan kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahan. Pengajaran 

geografi merupakan pengajaran tentang hakekat geografi yang 

diajaerkan di sekolah dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

mental peserta didik (Sumaatmaja, 2007:12). 

Menurut Daldjoeni (1982:124) prinsip dasar mengajar geografi 

yang baik adalah bahwa pengajaran dari guru harus berpusat pada 

siswa. Pertama, pemberian oengajaran harus dapat diterima oleh siswa 

sebagai sesuatu yang nyata. Kedua, siswa harus dapat melihat tujuan 

dan manfaat pembelajaran. Ketiga, guru harus berusaha 

mempertahankan terjaminnya perhatian terhadap pendekatan dan 

penyajian pengajarannya secara lisan. 
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C. Tinjauan Tentang Model Pembelajaran Make A Match  

1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial (Suprijono, 

2010: 46). Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang 

dapat kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka 

di dalam kelas atau mengatur tutorial, dan untuk menentukan material/ 

perangkat pembeljaran termasuk di dalamnya buku-buku, film-film, tipe-

tipe, program-program media komputer, dan kurikulum (sebagai kursus 

untuk belajar). Setiap model mengarahkan kita untuk mendesain 

pembeljaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai berbagai tujuan 

(Joice, dkk. 1992: 1 dalam Trianto, 2010: 52). 

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi 

perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Untuk pemilihan model ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi 

yang diajarkan, juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam 

pengajaran tersebut dan tingkat kemampuan peserta didik. Di samping 

itu pula, setiap model pembelajaran selalu mempunyai tahap-tahap 

(sintaks) yang oleh siswa dengan bimbingan guru. 

Menurut Trianto (2010: 55), untuk mengetahui kualitas model 

pembelajaran harus dilihat dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Aspek 

proses mengacu apakah pembelajaran mampu menciptakan situasi belajar 

yang menyenagkan (joyful learning) serta mendorong siswa untuk aktif 

belajar dan berpikir kreatif. Aspek produk mengacu apakah pembelajaran 
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mampu mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan siswa sesuai 

dengan standar kemampuan atau kompetensi yang ditentukan. Dalam hal 

ini sebelum melihat hasilnya, terlebih dahulu aspek proses sudah dapat 

dipastikan berlangsung baik. 

2. Kedudukan Model Dalam Belajar Mengajar 

Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur 

manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan 

pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan agar 

bergairah bagi anak didik. Salah satu usaha yang tidak pernah guru 

tingalkan adalah bagaimana memahami kedudukan model sebagai salah 

satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan 

belajar mengajar. (Djamarah 2010: 3). 

a. Model atau metode sebagai alat motivasi eksentrik 

Sebagai salah satu komponen pengajaran, model menenpati 

peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainya 

dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan 

belajar mengajar yang tidak menggunakan model pembelajaran. 

Ini berarti guru memahami benar kedudukan model sebagai 

motivasi eksentrik. Penggunaan satu model lebih cenderung 

menghasilkan kegiatan beajar mengajar yang membosankan 

bagi peserta didik, jalan pengajaran menjadi tampak kaku. 

Peserta didik akan terlihat kurang bergairah belajar, kejenuhan 

dan kemalasan meyelimuti peserta didik. Kondisi seperti ini 
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tidak menguntungkan bagi guru dan peserta didik, untuk itu 

perlu digunakan variasi model pembelajaran sebagai motivasi 

untuk peserta didik. 

b. Model atau metode sebagai strategi pengajaran 

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua peserta didik 

mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya 

serap peserta didik terhadap bahan yang diberikan juga 

bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada 

yang lambat. Terhadap perbedaan daya serap peserta didik 

tersebut, memerlukan strategi pengajaran yang tepat. Karena 

menurut Roestiyah N.K (1991 :1), guru harus memiliki strategi 

agar peserta dididk dapat belajar secara efektif dan efisien, 

mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk 

memiliki strategi itu adalah dengan mengusai teknik-teknik 

penyajian atau biasanya disebut metode mengajar.  

c. Model atau metode sebagai alat untuk mencapai tujuan 

Tujuan adalah pedoman yang memberikan arah ke mana 

kegiatan belajar mengajar akan dibawa, guru tidak bisa 

membawa kegiatan belajar mengajar sesuka hatinya dan 

mengabaikan tujuan karena itu akan menjadi sia-sia. Tujuan dari 

kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama 

komponen-komponen lainya tidak dipenuhi, salah satunya 

adalah metode atau model. Model atau metode adalah alat untuk 
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mencapai tujuan, dengan memanfaatkan model atau metode 

dengan akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. 

Model atau metode adalah pelicin jalan pengajaran mencapai 

tujuan. (Trianto,2010 :55). 

3. Model Pembelajaran Make A Match  

Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan pertama 

kali dikembangkan oleh Lorna Curran 1994 (dalam Huda, 2013: 251). 

Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil 

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan. 

Penerapan teknik Make a Match ini dimulai dengan teknik, yaitu 

siswa diminta untuk mencari pasangan kartu yang merupakan kartu 

jawaban atau soal sebelum batas waktu yang ditentukan, siswa yang 

dapat mencocokkan kartunya dan benar maka akan diberi poin. 

Model pembelajaran tipe Make a match dapat dikatakan sebagai 

model pembelajaran konsep karena model pembelajaran ini mengajak 

murid mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan konsep melalui suatu 

permainan kartu pasangan. Penerapan metode ini dimulai dari teknik 

yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban 

atau soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan 

kartunya diberi poin. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif teknik Make a Match adalah teknik kooperatif 
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yang dilakukan dengan siswa mencari pasangan kartu yang cocok 

dengan kartu yang dipegangnya sambil mempelajari suatu konsep atau 

topik tertentu dalam suasana yang menyenangkan. Siswa yang dapat 

menemukan pasangannya dalam waktu terbatas dan benar maka akan 

diberi poin. 

4. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Make A Match  

Menurut Huda (2013:252-253) langkah-langkah melakukan model 

pembelajaran make amatch adalah sebagai berikut : 

a. Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa 

untuk mempelajari materi dirumah. 

b. Siswa di kelompokkan kedalam dua kelompok, misalnya 

kelompok A dan kelompok B. Kedua kelompok diminta untuk 

berhadap-hadapan. 

c. Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan 

kartu jawaban kepada kelompok B 

d. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus mencari 

atau mencocokan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok 

lain. Guru juga perlu menyampaikan batasan maksimun waktu 

yang ia berikan kepada mereka. 

e. Guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari 

pasangannya dikelompok B. Jika mereka sudah menemukan 

pasangannya masing-masing, guru meminta mereka melaporkan 
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diri kepadanya. Guru mencatat mereka pada kertas yang sudah 

dipersiapkan. 

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

sudah habis.Siswa yang belum menemukan pasangan diminta 

untuk berkumpul tersendiri 

g. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain 

dan siswa yang tidak mendapat pasangan memperhatikan dan 

memberi tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak. 

h. Terakhir, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan 

kococokan pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang 

memberikan presentasi. 

i. Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai 

seluruh pasangan melakukan presentasi 

5. Kelebihan Model Pembelajaran Make a Match 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif 

maupun fisik 

b. Karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan 

c. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari 

d. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

e. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil 

presentasi 
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f. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk 

belajar. 

6. Kelemahan Model Pembelajaran Make a Match 

a. Jika model ini tidak dipersiapkan dengan baik, maka banyak 

waktu terbuang 

b. Pada awal-awal penerapan metode ini, banyak siswa yang malu 

bisa berpasangan dengan lawan jenisnya 

c. Jika guru tidak mengarahkan dengan baik, akan banyak siswa 

yang tidak memperhatikan pada saat presentasi 

d. menggunakan metode ini secara terus menerus akan 

menimbulkan kebosanan. 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ditulis untuk melengkapi dan menguatkan 

kajian pustaka yang telah ditulis di atas. Penelitian tentang penerapan 

model pembelajaran make a match untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa bukan yang pertama kali dilakukan karena sebelumnya sudah 

pernah dilakukan penelitian yang serupa. Namun pada penelitian ini 

akan dilakukan pembanding dalam hal pencapaian hasil dengan 

mengacu pada metode-metode yang telah digunakan oleh peneliti 

terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian serupa yang pernah 

dilakukan sebelumnya : 

1. Febriani Sulistyaningsih (2013) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Make A Match  
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Berbantuan Power Point Dilengkapi Lks Untuk Meningkatkan 

Motivasi Dan Hasil Belajar Pada Pokok Bahasan Isomer Dan 

Reaksi Senyawa Hidrokarbon Kelas X Sma Batik 1 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2012/2013” Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran make a match dapat 

meningkatkan motivasi pada siklus I 13,16% meningkat menjadi 

65,79% pada siklus II dan hasil belajar aspek kognitif pada siklus 

I sebesar 55,26% meningkat menjadi 82,05% pada siklusII dan 

aspek afektif pada siklus I 18,42% menjadi 86,84% pada siklus 

II Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran dengan make 

a match berbantuan power point dilengkapi LKS dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada pokok bahasan 

isomer dan reaksi senyawa hidrokarbon kelas X-4 SMA Batik 1 

Surakarta. 

2. Ayu Febriana (2011) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A 

Match untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Pada 

Siswa Kelas V SD Negeri Kalibanteng Kidul 01 Kota 

Semarang” Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata skor 

keterampilan guru pada siklus I 3,5 dengan kategori sangat baik, 

rata-rata skor keterampilan guru siklus II 3,7 dengan kategori 

sangat baik dan siklus III rata-rata skor keterampilan guru 3,9 

kategori sangat baik.. Hasil rata-rata aktivitas siswa pada siklus 
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I 3,0 dengan kategori baik, hasil rata-rata aktivitas siswa siklus 

II 3,7 dengan kategori sangat baik, dan pada siklus III aktivitas 

siswa memperoleh rata-rata 3,8 dengan kategori sangat baik. 

Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I, siklus II dan siklus 

III mengalami peningkatan. Ketuntasan belajar siswa pada 

kondisi awal hanya 2 dari 48 siswa yang mencapai KKM (65). 

Rata-rata hasil belajar yang diperoleh pada pembelajaran IPS 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make A 

Match siklus I adalah 62,27 dan 26 dari 48 siswa mengalami 

ketuntasan belajar dengan presentase 54,16%. Pada siklus II 

rata-rata hasil belajar adalah 71,46 dan 36 dari 48 siswa 

mengalami ketuntasan belajar dengan presentase 75%. Pada 

siklus III rata-rata hasil belajar adalah 79,90 dan 41 dari 48 siswa 

mengalami ketuntasan belajar dengan presentase 85,41%. 

3. Ana Esti Ikasari (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Penerapan Model Make a Match dengan Media Flashcard 

dalam Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa 

Kelas VB SD Islam Al Madina” Hasil penelitian menunjukkan 

keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 25 kategori 

baik, pada siklus II mendapatkan skor 27 dengan kategori sangat 

baik. Aktivitas siswa siklus I mendapatkan total skor 15,9 

dengan kategori cukup kemudian meningkat pada siklus II 

mendapatkan total skor 25,65 dengan kategori baik. Hasil belajar 
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siswa mengalami peningkatan. Siklus I nilai rata-rata siswa 

sebesar 65,6 dengan persentase klasikal 53,8%, siklus II nilai 

rata-rata meningkat menjadi 83,5 dengan persentase klasikal 

84,6%. 

E. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran Geografi di SMA Negeri 2 Kendal masih 

menggunakan metode ceramah yang mengakibatkan siswa cenderung pasif 

dan bosan dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran akan sangat 

membantu keefektifan proses belajar mengajar siswa. Hasil belajar siswa 

akan tercapai secara optimal apabila model pembelajaran yang digunakan 

oleh guru tepat sehingga dapat menunjang siswa untuk memahami materi 

pelajaran. Untuk itu peneliti mencoba menggunakan salah satu model 

pembelajaran untuk melihat apakah siswa dapat mencapai peningkatan hasil 

belajar atau tidak. Adapun hasil belajar yang dimaksud di dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Make a 

Match pada mata pelajaran Geografi X IPS SMA Negeri 2 Kndal tahun 

pelajaran 2017/ 2018. Adapun alur kerangka berpikir yang dikembangkan 

dalam penelitian ini disajikan pada 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Hasil belajar Mata Pelajaran 

Geografi kurang memuaskan  
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F. Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian (Sugiono, 2010 :96). Berdasarkan kajian pustaka 

dan kerangka berfikir di atas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis nol (Ho) 

Tidak ada perbedaan antara hasil belajar siswa yang menggunakan 

model make a match pada materi dinamika  kelas X IPS SMA 

Negeri 2 Kendal. 

2. Hipotesis alternatif (Ha) 

Ada perbedaan antara hasil belajar siswa yang menggunakan 

model make a match pada materi dinamika litosfer  kelas X IPS 

SMA Negeri 2 Kendal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil belajar pada akhir penelitian pada kelas eksperimen menunjukkan 

rata-rata 83,38 sedangkan kelas kontrol 81,38. Uji perbedaan dua rata-rata 

hasil belajar menunjukkan thitung sebesar 1,369 dan ttabel sebesar 1,994 

sehingga Ho diterima yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil 

belajar anatara kelas kontrol dengan kelas eksperimen dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa hipotesis ditolak. 

2. Penerapan model pembelajaran make a match dapat digunakan untuk 

menarik minat siswa dan membantu siswa agar mudah mengingat materi 

pelajaran yang telah diajarkan. Penggunaan media ini cukup menarik minat 

siswa yang dapat dilihat dari hasil pengisian angket tanggapan siswa 

tentang penggunaan media pembelajaran make a match. Dari hasil 

pengisian angket dapat dilhat bahwa 48% siswa menyatakan cukup setuju 

jika model pembelajaran ini diterapkan pada pembelajaran geografi. 

B. Saran 

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Guru diharapkan dapat menggunakan model dan media pembelajaran yang 

dapat menarik minat belajar siswa saat pelaksanaan pembelajaran. 
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Karena pada saat penggunaan model make a match hanya sedikit siswa 

yang tertarik, maka guru diharapkan menggunakan metode yang lebih 

menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

2. Siswa diharapkan lebih meningkatkat keaktifan dan keikutsertaan pada saat 

mengikuti pembelajaraan seperti menanyakan materi yang belum dipahami 

atau kurang dimengerti 
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