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SARI 

 

Wantika, Putri Presti.2020. Pengaruh Model Pembelajaran Make A Match 

Terhadap Keaktifan Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS 2 SMA N 1 Candiroto 

2019/2020. Skripsi. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 

Semarang. Dosen pembimbing Atno, S.Pd., M.Pd. 132 halaman. 

 

Kata Kunci: Pengaruh, Make A Match, Keaktifan Belajar Sejarah. 

 

Salah satu kunci untuk menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif 

dan menyenangkan di dalam kelas adalah penggunaan model pembelajaran yang 

dapat membuat siswa merasa tertarik untuk ikut terlibat dalam proses belajar di 

kelas. Untuk itu perlu adanya inisiatif untuk menggunakan model pembelajaran 

untuk meningkatkan kekatifan siswa dalam kelas. Model pembelajaran make a 

match  menjadi alternatif yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

sejarah untuk meningkatkan keaktifan siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe make a 

match terhadap keaktifan siswa pada mata pelajaran sejarah kelas XI IPS 2 SMA 

N 1 Candiroto. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-

experimental. Pengumpulan data menggunakan instrumen dan diuji menggunakan 

uji validitas dan uji reabilitas instrumen. Sedangkan untuk analisis data 

menggunakan perhitungan uji regresi linear sederhana. Langkah selanjutnya 

adalah menganalisis pengaruh model pembelajaran terhadap kekatifan belajar 

sejarah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji linearitas dimana 

diperoleh rhitung= 0,433 >rtabel= 0,339,sedangkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 2,123 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

2,042 yang berarti H0 ditolak dan Hi diterima. Analisis data koefisien korelasi 

menunjukkan bahwa R square sebesar 0,342 dan standar error estimasi sebesar 

0,658, yang berarti bahwa keaktifan belajar menggunakan model pembelajaran 

cooperaitve learning tipe make a match sebesar 34,2% sedangkan sisanya 65,8% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 

penggunaan modelpembelajaran cooperaitve learning tipe make a match terhadap 

kekatifan belajar siswa. Saran: 1) Siswa diharapkan untuk selalu aktif dalam 

mengikuti setiap tahap dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran make a 

match. 2) Siswa hendaknya lebih kritis dalam berpendapat maupun maupun 

menanggapi pendapat dari siswa lain sehingga tercipta interaksi antar siswa dan 

membuat suasan belajar berjalan efektif. 
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ABSTRACT 

 

Wantika, Putri Presti. 2020. The Effect Of Make A Match Learning Model 

Toward Student’s Learning Activeness Of History XI IPS 2 SMA N 1 Candiroto 

2019/2020. History Department. Social Science Faculty. Universitas Negeri 

Semarang.  Atno, S.Pd., M. Pd. 132 pages. 

 

Keywords: Influence, make a match, active learning of history 

 

 One of the keys to creating interactive and fun learning in the classroom 

is a learning model that can make students interested in participating in the 

learning process in class. For this reason, new initiative to use learning models to 

increase student’s activenees in class is very necessary. Learning model of make a 

match becomes an alternative which can be used by teachers in history learning to 

create students’s active. The purpose of this research is to know of cooperative 

learning model type make a match toward student’s active learning of history XI 

IPS 2 SMA N 1 Candiroto.  

This research used quantitative method with pre-experimental design. The 

data collection used instruments and was tested by validity test and reability test 

of instrument. While, for the data analyze used simple regression test. The next 

step was to analyzed the influence of learning model toward active learning of 

history. 

The result shown that there was a significant influence where it was 

showed based on linearity test that the value of rcount = 0,433 >rtable = 0,339, 

tcount  = 2,123 >ttabel= 2,042 it mean Ho was rejected and Hi was accepted. The 

analysis of correlation coefficient shown that R square was 0,342 and standard 

error of estimation was 0,658. It means that 34,2% used cooperative learning type 

make a match could influenced learning activeness. The remaining was 65,8% 

was influenced by other factors which was not researched. 

The result of this research shown that there was an effect between make a 

match learning models and students activeness.Suggestions: 1) Students are 

expected to be more active when they follow every step of learning using make a 

match learning. 2) Students to be more critical in their opinions or questions to the 

other students so as to create interaction among the students and makes the 

learning enjoyable and effective. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering 

terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara 

otodidak. Pendidikan pada umumnya terdiri dari tiga komponen yaitu tenaga 

pendidik, peserta didik dan materi pembelajaran. Sistem pendidikan akan berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai jika ketiga komponen itu 

saling bersinergi, guru dan siswa saling kooperatif di dalam kelas dan siswa dapat 

dapat memahami materi yang disampaikan. 

Dalam dunia pendidikan, sejarah adalah salah satu mata pelajaran yang 

diterapkan dalam sekolah. Pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas 

belajar dan mengajar yang didalamnya mempelajari tentang peristiwa masa 

lampau. Pentingnya pembelajaran sejarah dalam sekolah diakui semua bangsa dan 

negara, karena pembelajaran sejarah merupakan sarana untuk mensosialisasikan 

nilai-nilai tradisi bangsa yang teruji dengan waktu dalam memahami perjuangan 

dan pertumbuhan bangsa dan negara. Demi ketercapaian tujuan pembelajaran, 

maka guru harus berinisiatif untuk menerapkan metode yang sesuai dengan materi 

yang disampaikankolektif sebagai bangsa guna mengenal jati diri bangsanya serta 
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membangun rasa persatuan dan kesatuan. Selain itu, mata pelajaran Sejarah 

Indonesia dirancang untuk mencapai tujuan berikut: 

a. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian bangsa 

Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air. 

b. Menumbuhkan sikap empati dan perilaku toleran untuk diimplementasikan 

dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa. 

c. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan 

proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan terus 

berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang. 

d. Mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral yang 

mencerminkan karakter diri,masyarakat, dan bangsa. 

e. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya konsep waktu dan 

ruang dalam rangka memahami perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. 

f. Menumbuhkan apresiasi peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai 

bukti peradaban bangsa Indonesia pada masa lampau. 

g.  Mengembangkan kemampuan berpikir historis yang menjadi dasar untuk 

kemampuan berpikir logis, kreatif, inspiratif dan rnovatif. 

Akan tetapi sering kali pelajaran sejarah dianggap pelajaran yang susah 

karena siswa beranggapan bahwa guru sejarah mengharuskan siswanya benar-

benar hafal dengan peristiwa dan tahunnya. Memang tidak salah jika siswa 

menghafal materi, karena mungkin dari hafalan akan membantu siswa dalam  
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memahami materi, pada kenyataannya siswa yang hanya menghafal materi tidak 

sepenuhnya bisa memahami materi. 

Mengutip pendapat dari Subakti (2010), agar pembelajaran sejarah di 

sekolah-sekolah dapat sungguh-sungguhmeningkatkan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia, kiranya cara belajarsejarah yang aktif dan konstruktif perlu 

diterapkan oleh para siswa. Prosespenggunaan cara tersebut memang 

membutuhkan kemauan yang kuat, mengingat para siswa dan para guru di 

Indonesia, seperti yang juga terjadi di banyak tempat lain di dunia, telah terbiasa 

dengan paradigma yang lama, yaituguru menjelaskan – siswa mendengarkan dan 

mengikuti petunjuk guru, ditambah lagi dengan adanya faktor-faktor sosial-

budaya yang memberi warnatertentu pada proses pembelajaran. Akan tetapi, jika 

memang betul-betul ingin mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam 

pendidikan sejarah,perubahan tersebut harus dilakukan. 

Dalam pembelajaran di kelas guru harus menerapkan model pembelajaran, 

seorang guru perlu memberikan model pembelajaran yang berbeda karena jenis 

materi pembelajaran bervariasi, guru tidak bisa menerapkan satu metode untuk 

semua materi. Ketika guru menggunakan suatu model pembelajaran dalam 

pembelajaran maka secara langsung guru tersebut menjadi contoh bagi siswanya 

untuk memiliki jiwa kreatif.Selain itu, siswa akan terbantu mengekspresikan 

berbagai perasaan mereka saat guru menggunakan beragam metode mengajar. 

Mengekspresikan perasaan akan dapat siswa lakukan dengan berbagai cara, 

sebagai dampak dari penggunaan model mengajar yang bervariasi. Ini akan 

membuat siswa mengikuti pembelajaran dengan sukarela dan bersemangat untuk 
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berpartisipasi aktif. Mereka akan berpikir secara mandiri, dan secara tanpa sadar 

mereka telah tenggelam dan terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model 

pembelajaran kooperatif. Penelitian menunjukkan bahwa dengan pembelajaran 

kooperatif dapat dapat menghasilkan prestasi yang lebih tinggi, pemahaman yang 

lebih mendalam, persepsi siswa yang lebih positif pada mata pelajaran, Johnson 

dan Johnson (2008). Salah satu tipe dalam pembelajaran kooperatif yang dapat 

digunakan oleh guru adalah tipe make a match dimana dalam metode tersebut 

memusatkan pada keaktifan siswa untuk menemukan jawaban dari suatu masalah 

dengan cara membentuk kelompok. Dalam penelitian karya Bogas Putra tentang 

metode pembelajaran make a match menyatakan bahwa persentase kelas yang 

diuji coba mencapai 86, 64%, hal ini menunjukkan bahwa metode ini dianggap 

cukup efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas terutama 

pembelajaran sejarah. Selain itu penelitian karaya Ba’in, Putri Agus Wijayati, dan 

Siti Juariyah tentang model pembelajaran kooperatif menunjukkan adanya 

peningkatan keaktifan siswa dari 22,50% pada pra siklus menjadi 69,91% 

padasiklus 1 dan 80,00% pada siklus 2. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil SMA N 1 Candiroto sebagai 

obyek, khususnya kelas XI IPS 2. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

pada kelas XI IPS 2, penulis menemukan bahwa selama pembelajaran siswa 

menunjukkan perilaku yang masih pasif. Dalam observasi tersebut penulis 

menjumpai metode pembelajaran yang digunakan  hanya metode  ceramah 

dimana dalam kegiatan belajar siswa hanya mendengarkan dan mencatat apa yang 
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dijelaskan oleh guru. Siswa dilibatkan hanya pada saat guru memberi kesempatan 

siswa untuk bertanya. Hal tersebut, secara tidak langsung menimbulkan 

kurangnya perhatian dan rasa senang siswa dalam pembelajaran sejarah. Maka 

inovasi dengan penggunaan model pembelajaran yang baru sangat diperlukan 

dalam kegiatan belajar di kelas.  

Melihat fakta dari hasil observasi yang telah dilakukan, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa siswa SMA N 1 Candiroto dalam keaktifan saat kegiatan 

pembelajaran sejarah berlangsung tergolong masih rendah. Keaktifan siswa dapat 

dilihat dari partisipasi siswa dalam dengan bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami maupun mengutarakan pendapat selama kegiatan belajar berlangsung. 

Belajar aktif memiliki berbagai saran untuk membantu siswa merefleksikan apa 

yang telah mereka alami. Ini seringkali bermanfaat untuk menyampaikan 

pelajaran singkat setelah aktivitas belajar aktif untuk menghubungkan apa yang 

peserta didik telah alami dengan konsep yang diinginkan untuk memperoleh 

penyilangan, Silberman (1996:11).  

Dengan pembelajaran aktif ini mereka secara aktif menggunakan otak, 

baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahklan persoalan, 

atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang 

ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif ini, siswa diajak untuk turut 

serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga 

melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya siswa akan merasakan suasana yang 

lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. Seperti yang 

telah dijabarkan di atas, keaktifan belajar menuntut siswa untuk turut serta dalam 
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semua proses pembelajaran, maka dari itu interaksi antara siswa dengan guru 

sangat diperlukan untuk membangun keaktifan siswa. Guru harus memikirkan 

metode pembelajaran yang cocok dan efektif agar siswa termotivasi untuk ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan belajar.  

Apabila dalam suatu pembelajaran bertujuan untuk menumbuhkan 

keaktifan siswa maka metode pembelajaran yang cocok digunakan salah satunya 

adalah cooperative learning tipe make a match. Model pembelajaran make a 

match menuntut siswa untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi. Komalasari  (2012:85) menyatakan 

bahwa model pembelajaran make a match mengajak siswa untuk mencari jawaban 

terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu 

permainan kartu pasangan dalam batas waktu yang di tentukan. Miftahul Huda 

(2012: 135) menyatakan bahwa model pembelajaran make a match merupakan 

salah satu pendekatan konseptual yang mengajarkan siswa memahami konsep-

konsep siswa secara aktif, kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa 

sehingga konsep mudah dipahami dan bertahan lama dalam struktur kognitif 

siswa. Selain itu ada juga pendapat dari Isjoni (2007: 77) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran make a match merupakan model pembelajaran mencari pasangan 

sambil belajar konsep dalam suasana yang menyenangkan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran make a match merupakan model pembelajaran kelompok yang 

mengajak siswa memahami konsep-konsep melalui permainan kartu pasangan. 

Permainan tersebut dibatasi waktu yang ditentukan dalam suasana yang 
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menyenangkan, selain itu model pembelajaran make a match melatih siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran sehingga dapat memahami materi. Maka dari itu 

diharapkan penerapan make a match di SMA N 1 Candiroto dapat mempengaruhi 

keaktifan siswa dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran sejarah. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan model pembelajaran make a match pada siswa kelas 

XI IPS 2 SMA N 1 Candiroto? 

2. Bagaimana keaktifan belajar siswa kelas XI IPS 2 SMA N 1 Candiroto? 

3. Bagaimana pengaruh model make a match terhadap keaktifan belajar siswa 

kelas XI IPS 2 SMA N 1 Candiroto? 

 

C. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengtahui penggunaan model pembelajaran make a match pada siswa 

kelas XI IPS 2 SMA N 1 Candiroto. 

2. Untuk mengetahui keaktifan belajar siswa kelas XI IPS 2 SMA N 1 Candiroto. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran make a match 

terhadap keaktifan belajar siswa kelas XI IPS 2 SMA N 1 Candiroto 
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D. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang peran metode 

Cooperative Learning Tipe Make A Match dengan minat belajar siswa. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

1) Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi 

pembelajaran yang cocok dan bervariasi serta dapat memperbaiki sistem 

pembelajaran yang ada. 

2) Sebagai referensi untuk mengajar agar peserta didik lebih aktif dan tertarik 

saat pembelajaran berlangsung. 

 

b. Bagi siswa 

1) Memberikan kemudahan dalam mengerti suatu materi. 

2) Memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapat 

3) Peserta didik akan mengetahui kelemahan dan kesulitan belajarnya sehingga 

dapat memperbaikinya. 

4) Meningkatkan keaktifan dalam bekerja sama dengan kelompoknya. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan masukanuntuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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E. Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah pengertian dan tidak terejadi pembahasan yang 

meluas dalam judul penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah. adapun 

batasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Cooperative Learning 

Cooperative learning berasal darikata cooperative dan learning yang 

artinya mengerjakan sesuatusecara bersama-sama dengan membantu satu sama 

lainnya sebagaisatu kelompok atau satu tim (Isjoni, 2007: 15). Menurut Isjoni 

(2007: 6)tujuan utama dalam penerapan model cooperative learning adalahagar 

peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya 

dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikankesempatan kepada 

orang lain untuk mengemukakan gagasannyadengan menyampaikan pendapat 

mereka secara berkelompok.Dalam penelitian ini, cooperative learning 

digunakan oleh peneliti untuk diaplikasikan pada siswa kelas XI IPS di SMA N 

1 Candiroto. 

 

2. Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Make A Match 

Komalasari (2010: 85) menyatakan bahwa model make amatch merupakan 

model pembelajaran yang mengajak siswamencari jawaban terhadap suatu 

pertanyaan atau pasangan dari suatukonsep melalui suatu permainan kartu 

pasangan dalam batas waktuyang ditentukan. Sedangkan menurut Huda (2012: 

135) make amatch merupakan salah satu pendekatan konseptual 

yangmengajarkan siswa memahami konsep-konsep secara aktif, kreatif,efektif, 
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interaktif, dan menyenangkan bagi siswa sehingga konsepmudah dipahami dan 

bertahan lama dalam struktur kognitif siswa. 

 

3. Keaktifan Belajar 

Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu 

berbuat dan berfikir, sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan 

(Sudirman, 2001:198). Dalam penelitian ini, keaktifan dianalisis oleh penulis 

pada siswa kelas XI IPS di SMA N 1 Candiroto. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Pembelajaran 

Salah satu cara guru untuk mencapai suatu keberhasilan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas adalah melalui pendekatan model pembelajaran. Menurut 

Komalasari (2010: 57) model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas 

oleh guru. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Wahab (2007: 52)mengemukakan bahwa 

model pembelajaran adalah sebuah perencanaanpengajaran yang menggambarkan 

proses yang ditempuh pada prosesbelajar mengajar agar dicapai perubahan 

spesifik pada perilaku siswaseperti yang diharapkan. Soekamto, dkk (Trianto, 

2010: 22)mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah 

kerangkakonseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis 

dalammengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajartertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancangpembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajarmengajar.  

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas belajar mengajar (Shadiq, 2009:7). 

11 
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Pendapat di atas menjelaskan bahwa model pembelajaran merupakan 

desain atau prosedur pelaksanaan pembelajaran yang bertujuan untuk 

memudahkan siswa dalam mencari tujuan pembelajaran. Siswa melakukan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada suatu 

model pembelajaran tertentu. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman 

bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. 

Pendekatan pembelajaran dapat menentukan suatu model pembelajaran. Dalam 

model pembelajaran digolongkan menjadi empat model utama antara lain: 

1. Model Interaksi Sosial 

Model ini berdasarkan teori belajar Gestah atau yang dikenal dengan 

Field theory. Model ini menitiberatkan pada hubungan antara individu dengan 

masyarakat atau dengan individu lainnya. Takanannya pada proses realita. 

Model ini berorientasi pada prioritas terhadap perbaikan kemampuan (abilitas) 

individu untuk berhubungan dengan orang lain. perbaikan proses-proses 

demokrasi dan perbaikan masyarakat. Kendatipun titik beratnya pada 

hubungan sosial namun bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan yang 

paling penting. Titik berat ini hanya menunjukkan bahwa hubungan sosial 

sebagai suatu domen yang lebih penting dibandingkan dengan domen lainnya, 

misalnya perkembangan berpikir. 

 

2. Model Proses Informasi 

Model ini berdasarkan teori belajar kognitif, model tersebut berorientasi 

pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem-sistem yang dapat 



13 
 

 

memperbaiki kemampuan tersebut. Memproses informasi menunjuk kepada 

cara mengumpulkan atau menerima stimulus dari lingkungan, mengorganisasi 

data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep, dan pemecahan 

masalah, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non verbal. Model ini 

berkenaan dengan kemampuan memecahkan masalah dan kesempatan berpikir 

produktif, serta berkenaan dengan kemampuan intelektual umum (general 

intelectual ability). 

 

3. Model Personal 

Model pembelajaran ini bertolak dari pandangan dalam teori belajar 

humanistik. Model ini berorientasi pada individu dan pengembangan diri. Titik 

beratnya pada pengembangan pribadi individu dan mengorganisasi realita yang 

rumit. Perhatiannya terutama tertuju pada kehidupan emosional perorangan 

yang diharapkan membantu individu untuk mengembangkan hubungan yang 

produktif dengan lingkungannya, dan menjadikannya sebagai pribadi 

membentuk hubungan dengan pribadi lain dalam konteks yang lebih luas serta 

mampu memproses informasi secara efektif. Sasaran utama model 

pembelajaran ini adalah pengembangan pribadi atau kemampuan pribadi. 

 

 

4.  Model Modifikasi Tingkah Laku 

Model pembelajaran ini bertolak dari teori belajar behavioristik. Model 

ini bermaksud mengembangkan sistem-sistem yang efisien untuk mengurutkan 
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tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi 

penguatan (reinforcement). Para eksponen teori reinforcement telah 

mengembangkan model-model dengan operant conditioning sebagai 

mekanisme sentral. Para eksponen tersebut sering kali menunjukkan kepada 

teori modifikasi tingkah laku yang menitikberatkan pada perubahan tingkah 

laku yang mendasarinya dan yang visible behavior lebih dari tingkah laku yang 

mendasarinya dan yang tak dapat diamati. Operant conditioning telah 

diterapkan dalam bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya, misalnya 

bidang kemiliteran, disampaikan dalam berbagai model yang berbentuk model-

oriened seperti pengajaran berprogma, interactive teaching, dan 

microteaching(Oemar, 2013). 

 

B. Konsep Pembelajaran 

1. Teori Konstruktivisme 

       Gagasan yang mengawali model pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme memiliki 

banyak bentuk yang muncul dari berbagai sumber sepanjang diskusi tentang 

pendidikan selama ini. Piaget (dalam Suparno, 1997) menekankan bagaimana 

individu mengkonstruksi pengetahuan dan berinteraksi dengan pengalaman dan 

obyek yang dihadapi. Vygotsky (dalam Slavin, 1994) menyatakan bahwa 

aktifitas kolaboratif diantara siswa-siswa yang seusia lebih senang bekerja 

dengan orang yang satu zona perkembangan terdekat (Zone of Proximal 
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Development). Menurut Bruce, dkk (2009: 13) Terdapat gagasan-gagasan yang 

menjadi intisari dari pembelajaran konstruktivisme: 

1. Pertama, gagasan tentang pembelajaran yang merupakan konstruksi 

pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, otak menyimpan informasi, 

mengolahnya, dan mengubah konsepsi yang ada sebelumnya. 

Pembelajaran ini bukan hanya sekedar menyerap informasi, gagasan, dan 

keterampilan, karena materi-materi baru akan dikonstruksi oleh otak.  

2. Kedua, pengetahuan tidak sekedar ditransmisikan oleh guru atau orang 

tua, tetapi mau tidak mau harus dibangun dan dimunculkan sendiri oleh 

siswa agar mereka dapat merespons informasi dalam lingkungan 

pendidikan. Salah satu model pengajaran yang dapat memudahkan siswa 

untuk membangun pengetahuannya adalah model pembelajaran 

kooperatif. 

 

2. Teori Motivasi 

    Perspektif motivasional pada pembelajaran kooperatif terutama 

memfokuskan pada penghargaan atau struktur tujuan di mana para siswa 

bekerja. Deutsch dalam Slavin (2005 : 34) mengidentifikasikan tiga struktur 

tujuan yaitu: 

1. Kompetitif, di mana usaha berorientasi tujuan dari tiap individu  memberi 

kontribusi pada pencapaian tujuan anggota yang lain. 

2. Kompetitif, di mana usaha berorientasi tujuan dari tiap individu 

menghalangi pencapaian tujuan anggota lainnya. 
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3. Individualistik, dimana usaha berorientasi tujuan dari tiap individu tidak 

memiliki konsekuensi apapun bagi tujuan anggota lainnya. 

 

3. Teori Kognitif 

  Sementara teori motivasi dalam pembelajaran kooperatif menekankan 

pada derajat perubahan tujuan kooperatif mengubah insentif bagi siswa untuk 

melakukan tugas-tugas akademik, teori kognitif menekankan pada pengaruh 

dari kerjasama itu sendiri (Slavin, 2005:36). Ada beberapa teori kognitif yang 

berbeda, yang menjadi dua kategori utama yaitu teori pembangunan dan teori 

elaborasi kognitif. 

1. Teori Pembangunan 

       Asumsi dasar dari teori pembangunan ini adalah bahwa interaksi di 

antara siswa berkaitan dengan tugas-tugas yang sesuai meningkatkan 

penguasaan mereka terhadap konsep kritik. 

 

2. Teori Elaborasi Kognitif 

     Penelitian dalam psikologi kognitif telah menemukan bahwa jika 

informasi ingin dipertahankan di dalam memori dan berhubungan dengan 

informasi yang sudah ada di dalam memori, orang yang belajar harus 

terlibat dalam semacam pengaturan kembali kognitif atau elaborasi dari 

materi, Wittock dalam Slavin (2005:38) 

C. Model Cooperative Learning 

1. Pengertian Model Cooperative Learning  
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Cooperative learning dalam bahasa indonesia dikenal dengannama 

pembelajaran kooperatif. Cooperative learning ini adalah salah satu model 

pembelajaran yang membuat siswa menjadi lebih aktif dalam belajar. 

Pandangan kontruktivistik dalam pembelajaran ini, siswa akan lebih mudah 

memahami dan menemukan konsep-konsep yang sulit apabila mereka 

berbicara satu sama lain tentang masalah-masalah tersebut Slavin (1995: 34) 

Rogerdalam Huda (2011: 382) menyatakan bahwa Cooperative Learning 

merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip 

bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial 

di antara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajar 

bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk 

meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. 

Slavin (Isjoni, 2007: 12) mengemukakan bahwa cooperativelearning 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar danbekerja dalam 

kelompok-kelompok secara kolaboratif yanganggotanya 4-6 orang dengan 

struktur kelompok heterogen. Sejalandengan pendapat Slavin, Isjoni (2007: 44) 

menyimpulkan bahwacooperative learning merupakan strategi yang 

menempatkan siswabelajar dalam kelompok yang beranggotakan 4-6 siswa 

dengan9tingkat kemampuan atau jenis kelamin atau latar belakang 

yangberbeda. Sedangkan menurut Solihatin dan Raharjo (2007: 4) 

padadasarnya cooperative learning mengandung pengertian sebagai suatusikap 

atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antarasesama dalam 

struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok,yang terdiri dari dua orang 
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atau lebih di mana keberhasilan sangatdipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap 

anggota kelompok itusendiri. 

Aplikasinya dalam pembelajaran di kelas, model pembelajaran ini 

menengahkan realita kehidupan masayarakt yang dirasakan dan dialami oleh 

siswa dalam kesehariannya, dengan bentuk yang disederhanakan dalam 

kehidupan kelas. Model pembelajaran ini memandang keberhasilan dalam 

belajar bukan semata-mata harus diperoleh dari guru, melainkan  bisa juga dari 

pihak lain yang terlibat dalam pembelajaran, yaitu teman sebaya, Solihatin dan 

Raharjo (2007:5). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkanbahwa 

cooperative learning adalah suatu proses pembelajaran secarakolaboratif dalam 

sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang ataulebih, masing-masing 

anggotanya memiliki kesempatan dantanggung jawab yang sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Dimanakeberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh 

keterlibatan dari setiapkelompok itu sendiri. 

 

2. Tujuan Cooperative Learning 

Setiap model pembelajaran memiliki tujuan yang akan dicapai,sama 

halnya dengan cooperative learning. Menurut Isjoni (2007: 6)tujuan utama 

dalam penerapan model cooperative learning adalahagar peserta didik dapat 

belajar secara berkelompok bersama temantemannya dengan cara saling 

menghargai pendapat dan memberikankesempatan kepada orang lain untuk 
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mengemukakan gagasannyadengan menyampaikan pendapat mereka secara 

berkelompok. 

Vygotsky dalam Slavin (1997)  menyarankan agar dalam pembelajaran 

digunakan pendekatan pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek 

dan penemuan. Salah satu implikasi penting teori Vygotsky dalam pendidikan 

adalah perlunya kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar siswa, sehingga 

siswa dapat berinteraksi dalam menyelesaikan tugas dan dapat saling 

memunculkan strategi pemecahan masalah yang efektif.   

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga 

tujuan pembelajaran yang penting, yaitu prestasi akademik, penerimaan akan 

penghargaan, dan pengembangan keterampilan sosial. Meskipun pembelajaran 

kooperatif mencakup berbagai tujuan sosial, namun pembelajaran kooperatif 

dapat juga digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik. Menurut Slavin 

(2003:207) dalam pembelajaran cooperative leraning, siswa bekerja sama 

dalam suatu kelompok untuk saling membantu satu sama lain dalam belajar, 

ada banyak pendekatan yang sangat berbeda dengan pembelajaran cooperative 

learning. Kebanyakan melibatkan empat siswa, kelompok dengan kemampuan 

yang dicampur. 

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Trianto (2010:60)pembelajaran 

kooperatif memberikan peluang kepada siswa yangberbeda latar belakang dan 

kondisi untuk bekerja saling bergantungsatu sama lain atas tugas-tugas 

bersama, dan melalui penggunaanstruktur penghargaan kooperatif, belajar 

untuk menghargai satu samalain. Sementara itu, Johnson & Johnson (Trianto, 
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2010: 56)menyatakan bahwa tujuan pokok belajar kooperatif 

adalahmemaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademikdan 

pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulisn menyimpulkanbahwa 

tujuan cooperative learning adalah setiap peserta didik dapatmengerjakan 

sesuatu bersama-sama dengan saling membantu sausama lain, sehingga terjadi 

kesamaan pemikiran dan pemahamanantara anggota satu dengan anggota yang 

lain di dalam satukelompok. Selain itu cooperative learning menekankan untuk 

belajarsaling menghargai pendapat antar anggota kelompok. 

 

3. Prinsip Utama Cooperative Learning 

Cooperative learning memiliki prinsip utama yangmembedakan dengan 

model pembelajaran lainnya. Slavin (Trianto,2010: 61) menyatakan bahwa 

terdapat tiga hal prinsip utama dalamcooperative learning: 

a) Penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompokmencapai 

kriteria yang ditentukan. 

b) Tanggung jawab individual, bermakna bahwa suksesnyakelompok 

tergantung pada belajar individual semua anggotakelompok. Tanggung 

jawab ini terfokus dalam usahamembantu yang lain dan memastikan setiap 

anggota11kelompok telah siap menghadapi evaluasi tanpa bantuanyang lain. 

c)Kesempatan yang sama untuk sukses, bermakna bahwasiswa telah membantu 

kelompok dengan cara meningkatkanbelajar mereka sendiri. Hal ini 

memastikan bahwa siswaberkemampuan tinggi, sedang, rendah sama-sama 
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rentang untuk melakukan yang terbaik dan bahwa kontribusi semuaanggota 

kelompok sangat bernilai. 

Berdasarkan pendapat Slavin di atas, bahwa cooperativelearning harus 

berpatok pada tiga prinsip. Adanya penghargaankelompok, tanggung jawab 

individual, dan kesempatan yang samauntuk sukses. 

 

4. Langkah-langkah Cooperative Learning 

Sebuah model dalam kegiatan pembelajaran memiliki langkah langkah 

secara sistematis dalam penerapannya. Ibrahim (Trianto,2010: 66-67) 

menyatakan bahwa terdapat enam langkah utama ataufase pokok dalam 

penerapan cooperative learning: 

a) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan semua 

tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa untuk aktif dalam pelajaran. 

b) Menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

c) Mengorganisaskan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Guru menjelaskan 

kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

d) Pembimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas-tugas mereka. 

e) Evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 
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f) Guru memberikan penghargaauru mencari cara-cara untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil belajar individu maupun kelompok. 

Berdasarkan pendapat Ibrahim di atas, bahwa pembelajarandapat 

dikategorikan cooperative learning apabila terdapat enamlangkah utama atau 

fase pokok seperti yang telah dipaparkan di atas.Penyampaian tujuan dan 

memotivasi siswa, menyajikan informasi,mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok kooperatif,membimbing kelompok bekerja dan belajar, evaluasi, 

danmemberikan penghargaan. 

 

 

5. Jenis-jenis Cooperative Learning 

Cooperative learning merupakan model pembelajaran yangmemiliki 

banyak tipe atau jenis dalam pelaksanaan kegiatanpembelajaran. Menurut Lie 

(2002: 55-71) jenis-jenis modelcooperative learning adalah sebagai berikut:  

a) Make a match 

b) Think pairs share 

c) Numbered head together 

d) Inside outside circle 

e) Jigsaw 

f) Paired storytelling. 

g) Think pairs check 

h) Think pairs write 

i) Write  around 
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j) Student team learning 

k) Two stay two stray 

l) Snowball throwing 

m) Student team achievement devision 

n) Round table 

Berdasarkan pendapat Lie tersebut, penulis menyimpulkanbahwa model 

cooperative learning memiliki banyak jenis atau tipeuntuk diterapkan dalam 

pembelajaran. Teknik pembelajarancooperative learning di atas bisa digunakan 

dalam semua matapelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. 

 

 

D. Model Cooperative Learning Tipe Make A Match 

1. Pengertian Model Cooperative Learning Tipe Make A Match 

Cooperative learning adalah ide lama dalam dunia pendidikan, yang telah 

mengalami kebangkitan substansial dalam penelitian dan praktik pendidikan 

dalam beberapa tahun terakhir. Istilah itu mengacu pada teknik kelas dimana 

siswa bekerja pada kegiatan belajar di kelompok kecil dan mendapat 

penghargaan atau pengakuan berdasarkan kinerja kelompok mereka. (Slavin, 

1980: 315-342). Cooperative learning memiliki berbagai jenis atau tipe, 

salahsatunya adalah tipe make a match. Menurut Lie (2002: 55) teknikbelajar 

mengajar mencari pasangan (make a match) dikembangkanoleh Lorna Curran 

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

belajar mengenai suatu konsep atautopik dalam suasana yang menyenangkan.  
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Hal ini sejalan denganpendapat Isjoni (2007: 77) menyatakan bahwa make 

a matchmerupakan model pembelajaran mencari pasangan sambil 

belajarkonsep dalam suasana yang menyenangkan. Komalasari (2010: 85) 

menyatakan bahwa model make amatch merupakan model pembelajaran yang 

mengajak siswamencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari 

suatukonsep melalui suatu permainan kartu pasangan dalam batas waktuyang 

ditentukan. Sedangkan menurut Huda (2012: 135) make amatch merupakan 

salah satu pendekatan konseptual yangmengajarkan siswa memahami konsep-

konsep secara aktif, kreatif,efektif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa 

sehingga konsepmudah dipahami dan bertahan lama dalam struktur kognitif 

siswa. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkanbahwa 

model cooperative learning tipe make a match merupakanmodel pembelajaran 

kelompok yang mengajak siswa memahamikonsep-konsep melalui permainan 

kartu pasangan. Permainan14tersebut dibatasi waktu yang telah ditentukan 

dalam suasana belajaryang menyenangkan. 

 

 

 

2. Kelebihan dan Kekurangan Model CooperativeLearningTipe Make A 

Match. 

Setiap model dalam pembelajaran memiliki kelebihan dankekurangan 

ketika diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran.Menurut Lie (2002: 46) 
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kelebihan dan kekurangan modelpembelajaran kelompok berpasangan adalah 

sebagai berikut: 

a) Kelebihan: 

1. Meningkatkan partisipasi siswa. 

2. Cocok untuk tugas sederhana. 

3. Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing masing anggota 

4. Interaksi lebih mudah. 

5. Lebih mudah dan cepat membentuknya. 

     b) Kekurangan: 

1. Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. 

2. Lebih sedikit ide yang muncul. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan Lie di atas, 

model cooperative learning tipe make a match memiliki banyakkelebihan dan 

kekurangan. Guru harus berupaya memaksimalkanpembelajaran agar tidak 

terjadi kesenjangan di dalam kelas. 

 

3. Langkah-langkah Cooperative Learning Tipe Make A Match 

Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah 

dalampelaksanaaannya, agar mudah diterapkan dalam pembelajaran. Menurut 

Isjoni (2009:94) hal-hal yang perlu dipersiapkan jika pembelajaran 

dikembangkan menggunakan make a match adalah kartu-kartu yang berisi 

pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya adalah guru membagi komunitas menjadi 
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3 kelompok, kelompok pertama adalah pembawa kartu soal, kelompok kedua 

jawaban dan kelompok ketiga sebagai penilai. Atur posisi kelompok menjadi 

leter U.  kelompok satu dan dua kemudian saling mencari sesuai dengan soal 

dan jawaban yang benar. Pasangan yang sudah terbentuk harus menunjukkan 

kartunya kepada kelompok penilai. Kelompok ini kemudian membaca apakah 

pasangan soal dan jawaban itu cocok atau tidak. 

. Namun langkah-langkah pelaksanaan make a match menurut Huda dan 

Rusman sedikit berbeda dengan langkah – langkah pelaksanaan model 

pembelajaran make a match menurut beberapa ahli lainnya. Langkah-langkah 

beberapa ahli dapat dilihat padalampiran halaman 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut perlu dipahami bahwamodel 

cooperative learning tipe make a match merupakanmodel pembelajaran kelompok 

yang mengajak siswa memahamikonsep-konsep melalui permainan kartu 

pasangan, permainan inidibatasi waktu yang telah ditentukan dalam suasana 

belajar yangmenyenangkan. Adapun langkah-langkah model cooperativelearning 

tipe make a match harus dilaksanakan secara sistematis,pelaksanaannya diawali 

dengan tahap persiapan, pembagian kartupertanyaan atau jawaban, mencari dan 

menemukan pasangan,pemberian penghargaan, dan penyimpulan. 

E. Keaktifan Belajar 

1. Pengertian Keaktifan 

Secara harfiah keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti sibuk (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia: 17). Aktif mendapat awalan ke- dan –an, sehingga 

menjadi keaktifan yang mempunyai arti kegiatan atau kesibukan peserta didik 
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dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah yang 

menunjang keberhasilan belajar siswa. Sebenarnya semua proses belajar 

mengajar peserta dididk mengandung unsur keaktifan, tetapi antara peserta  

didik yang satu dengan peserta didik yang lain tidak sama. Oleh karena itu, 

peserta didik harus berpartisipasi akt5if secara fisik dan mental dalam kegiatan 

belajar mengajar.  Keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar 

merupakan upaya peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar, yang 

mana keaktifan belajar peserta didik dapat ditempuh dengan upaya kegiatan 

belajar kelompok maupun belajar secara perorangan. 

Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan aktivitas 

dan kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman 

belajar. Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi 

keberhasilan proses pembelajaran. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat 

fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir, sebagai suatu rangkaian yang 

tidak dapat dipisahkan (Sudirman, 2001:198). Belajar yang berhasil harus 

melalui berbagai macam aktifitas, baik aktifitas fisik maupun psikis. Aktifitas 

fisik adalah siswa giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain 

maupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya 

pasif. Siswa yang memiliki aktifitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya 

jiwanya yang banyak bekerja.Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak 

lain adalah untuk mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif 

membangun pembangunan atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka 

hadapi dalam proses pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
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aktif berarti giat (bekerja, berusaha). Keaktifan diartikan sebagai hal atau 

keadaan dimana siswa dapat aktif sendiri, tanpa ada aktifitas proses 

pembelajaran tidak akan terjadi (Sardiman, 1986:95) 

Dari beberapa definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

keaktifan siswa merupakan segala kegiatan yang bersifat fisik maupun non 

fisik siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar yang optimal sehingga 

dapat menciptakan suasana kelas menjadi kondusif.  

 

2. Kriteria Siswa Aktif 

Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan 

mengembangkan  bakat yang dimilikinya. Peserta didik juga dapat berlatih 

untuk berpikir kritis, dan dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari. Di samping itu, guru juga dapat merekayasa sistem pembelajaran 

secara sistematis, sehingga merangsang keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Usman (2009:26) keaktifan dapat ditingkatkan dan diperbaiki 

dalam keterlibatan siswa pada saat belajar. Beradasarkan penjelasan tersebut 

maka dapat disimpulkan keaktifan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam 

seperti menarik atau memberikan motivasi kepada siswa dan keaktifan juga 

dapat ditingkatkan, salah satu cara meningkatkan keaktifan yaitu dengan 

mengenali keadaan siswa yang kurang terlibat dalam proses pembelajaran. 
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Aktivitas siswa dalam preoses belajar menurut Sudjana (2010:61) 

mengemukakan bahwa kriteria aktivitas belajar siswa dapat dilihat dalam 

berbagai hal, antara lain: 

a) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 

b) Terlibat dalam pemecahan masalah siswa 

c) Bertanya pada siswa lain atau guru tentang masalah yang belum dipahami 

d) Berusaha mencari informasi yang diperlukan berkaitan dengan pemecahan 

masalah yang dipelajari 

e) Melaksanakan kerja kelompok sesuai dengan petunjuk guru 

f) Melatih diri dalam memecahkan masalah dalam kelompok 

g) Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperolehnya 

dalam menyelesaikan tugas/persoalan yang dihadapi. 

Sedangkan menurut Paul D dalam Hamalik (2006:101) aktivitas belajar dapat 

dibagi menjadi 7 yaitu: 

a. Visual Activities, yaitu aktivitas visual seperti membaca, memeperhatikan 

gambar, dan percobaan. 

b. Oral Activities, yaitu aktivitas oral atau pengucapan, terdiri dari 

mengucapkan, memusatkan, bertanya, berpendapat, wawancara, diskusi. 

c. Listening Activities, yaitu aktivitas mendengarkan, seperti mendengarkan 

percakapan, mendengarkan diskusi, mendengarkan musik, mendengarkan 

pidato. 

d. Writing Activities, yaitu aktivitas menulis, seperti menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, dan menyalin. 
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e. Motor Activities, yaitu aktivitas gerak, seperti melakukan percobaan, 

membuat konstruksi dan bermain. 

f. Mental Activities, yaitu aktivitas mental, seperti menanggapi, mengingat, 

memecahkan persoalan, menganalisa dan mengambil keputusan. 

g. Emotional Activities, yaitu aktivitas mental, seperti menaruh minat, merasa 

bosan, bersemangat, gembira, bergairah dan tenang. 

Dengan demikian berdasarkan paparan di atas dapat dinyatakan 

karakteristik siswa aktif yaitu yang memeliki keberanian dalam menampilkan 

minat, berpartisipasi dalam kegiatan, memeiliki keaktifan belajar dalam 

menjalankan kegiatan belajar, serta memiliki kemandirian dalam beajar untuk 

mencapai keberhasilan. 

 

3. Indikator Siswa Aktif 

Untuk melihat terwujudnya cara belajar siswa yang aktif dalam proses 

belajar mengajar yang dikemukakan oleh Sudjana (2010:21), terdapat 

beberapa indikator cara belajar siswa aktif sebagai berikut: 

a) Dilihat dari sudut pandang siswa 

1) Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan 

permasalahan. 

2) Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan persiapan, proses, dan kielanjutan belajar. 
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3) Penampilan berbagai usaha atau keaktifan belajar dalam menjalani dan 

menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai 

keberhasilannya. 

 

b) Dilihat dari sudut pandang guru: 

1) Adanya usaha membina, gairah mengajar dan partisipasi siswa secara 

aktif. 

2) Peranan guru tidak mendominasi kegiatan proses belajar siswa. 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menmurut 

cara dan kemampuan masing-masing. 

4) Guru menggunakan berbagai jenis metode mengajar serta pendekatan 

multimedia. 

 

c) Dilihat dari segi program: 

1) Program cukup jelas dan dapat dimengerti siswa dan menarik siswa 

untuk kegiatan belajar. 

2) Tujuan instruksional serta konsep maupun isi pelajaran itu sesuai 

dengan kebutuhan, minat, serta kemampuan subyek didik. 

3) Bahan pelajaran mengandung fakta atau informasi, konsep, prinsip, 

dan keterampilan. 

 

 

d) Dilihat dari situasi belajar. 
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1) Situasi hubungan yang intim dan erat antara guru dengan siswa, siswa 

dengan guru, guru dengan guru, serta unsur pimpinan sekolah. 

2) Gairah serta kegembiraan belajar siswa sehingga siswa memiliki 

motivasi serta keleluasaan mengembangkan cara belajar masing-

masing. 

e) Dilihat dari sarana belajar: 

1) Memadainya sumber-sumber belajar bagi siswa 

2) Fleksibilitas waktu untuk melakukan kegiatan belajar 

3) Dukungan dari berbagai jenis media pengajaran 

4) Kegiatan siswa yang tidak terbatas di dalam kelas saja tetapi juga di 

luar kelas. 

Dengan demikian, berdasarkan paparan di atas, disimpulkan bahwa 

indikator siswa aktif dapat dilihat dari beberapa sudut pandang siswa, guru, 

program, situasi belajar dan dari sarana belajar siswa. Siswa aktif tak lepas dari 

guru dan komponen yang mendukung untuk mendorong keaktifan siswa baik 

dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. 

 

F. Belajar 

1. Pengertian Belajar  

Menurut Wina Sanjaya (2010:112) belajar merupakan proses mental yang 

terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan 

perilaku. Aktifitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan 
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lingkungan yang diddasari. Belajar dianggap sebagai proses perubahan 

perilaku sebagai akibat pengalaman dan latihan.  

Sedangkan menurut Dalyono (2015: 49) belajar merupakan suatu usaha 

atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri sesorang, 

mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, 

keterampilan, dan sebagainya. Belajar merupakan suatu proses memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan 

kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya 

interaksi individu dengan lingkungannya. Lebih jauh, belajar bukanlah 

merupakan suatru peristiwa pendek. Belajar terjadi secara bergelombang. Ini 

memerlukan beberapa ekspose materi untuk mencernanya dan memahaminya. 

Ini juga memerlukan jenis-jenis ekspose yang berbeda-beda, bukan sekedar 

pengulangan input, Silberman (2002:6) 

 

2. Ciri-ciri Belajar 

Menurut Sugihartono (2007:74) ada beberapa tingkah laku yang 

dikategorikan sebagai perilaku belajar, ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 

1) Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar 

Suatu perilaku digolongkan sebagai aktivitas belajar apabila pelaku 

menyadari terjadinya perubahan tersebut atau sekurang-kurangnya 

merasakan adanya sesuatu dalam dirinya, misalnya menyadari 

pengetahuannya bertambah. 
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2) Perubahan bersifat kontinyu dan fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. satu perubahan 

yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan selanjutnya 

akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. 

 

3) Perubahan bersifat positif dan aktif 

Perubahan tingkah laku merupakan hasil dari proses belajar apabila 

perubahan-perubahan itu positif dan aktif. Dikatakan positif apabila 

perilau senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang 

lebih baik dari sebelumnya. 

4) Perubahan bersifat permanen 

Perubahan yang terjadi karena belajar bersifat menetap atau 

permanen. Misalnya kecakapan seorang anak dalam bermain sepeda 

setelah belajar tidak akan hilang begitu saja melainkan akan terus dimilki 

bahkan akan makin berkembang kalau terus dipergunakan atau dilatih.  

 

 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan tingkah laku dalam belajar mensyaratkan adanya tujuan 

yang akan dicapai oleh pelaku belajar dan terarah kepada perubahan 

tingkah laku yang benar-benar disadari. 
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3. Prinsip-Prinsip Belajar 

Calon guru atau pembimbing sebenarnya sudah dapat menyusun sendiri 

prinsip-prinsip belajar, prinsip belajar yang dapat dilaksanakan dalam situasi 

dan kondisi yang berbeda, dan oleh setiap siswa secara individual. Menurut 

Dimyati (2009:42) prinsip-prinsip belajaradalah sebagai berikut: 

a. Perhatian dan Motivasi 

Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. 

Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan 

pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Selain perhatian, motivasi juga 

mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga 

yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang, tanpa adanya 

motivasi seseorang tidak dapat melakukan kegiatan dengan baik. 

b. Keaktifan 

Dalam proses belajar siswa harus menampakkan keaktifan. Keaktifan 

itu beraneka ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita 

amati sampai kegiatan psikis yang sudah diamati. 

c. Tantangan 

Tantangan yang dihadapi membuat siswa bergairah untuk 

mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung 

masalah membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya.   

 

d. Perbedaan Individual 
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Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu 

dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan yang lain 

akan membantu siswa menemukan cara velajar dan sarana belajar bagi 

dirinya sendiri. 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

    Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan oleh 

beberapa faktor yang memepnagruhi hasil belajar. Menurut Dalyono (2015: 

55) beberapa faktor yang mempengaruhi belajar antara lain: 

a. Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. Bila seseorang tidak sehat mengakibatkan tidak 

bersemangat dalam belajar. 

 

b. Intelegensi dan bakat 

Seseorang yang memiliki intelegensi yang baik umunya mudah belajar dan 

hasilnya pun cenderung baik. 

 

c. Minat dan Motivasi 

Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar untuk 

mencapai tujuan yang diminati. Kuat lemahnya motivasi seseorang dapat 

mempengaruhi keberhasilan belajar.  
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G. Pembelajaran  

1. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Mulyasa (2006: 100) Pembelajaran merupakan suatu proses 

interaksi peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan 

perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor 

yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal. 

Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan 

lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. 

Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal: pre tes, proses, dan 

post test.  

Menurut Sugihartono, dkk (2007:80) pembelajaran sebagai suatu aktivitas 

mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses pembelajaran. 

Tidak hanya lingkungan belajar, tetapi juga meliputi guru, alat peraga, 

perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. 

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang pendidik atau guru kepada 

siswa untuk memberikan pengetahuan dan dilaksanakan dengan 

memanfaatkan metode pengajaran, waktu, dan materi pembelajaran. 
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2. Prinsip Pembelajaran 

Prinsip-prinsip pembelajaran menurut Uno (2007:58-59) sebagai berikut: 

a. Kebutuhan Untuk Mengetahui 

 Sarana yang cukup ampuh untuk menyadarkan akan perlunya mengetahui 

adalah pengalaman sesungguhnya atau pengalaman yang dirancang untuk 

meniru yang sesungguhnya, di mata peserta belajar dapat menemukan 

kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki saat ini dengan kemampuan 

yang seharusnya dimiliki. 

 

b. Konsep diri peserta belajar. 

          Konsep tersebut kadang-kadang tidak selamanya konsisten dalam 

proses kegiatan pembelajaran, misalnya begitu mereka mulai mengikuti 

suatu kegiatan pembelajaran kadang-kadang mereka kembali seperti di 

kondisi pengalaman masa lalu 

 

c. Kesiapan Belajar. 

Penentuan waktu belajar hendaknya disesuaikan dengan tahap 

perkembangan. Hal yang lebih penting adalah perlu ada rangsangan 

terjadinya kesiapan belajara melalui pengenalan terhadap model-model 

pembelajaran. 

 

H. Penelitian Yang Relevan 
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Untuk memperjelas dalam penelitian ini dilakukan tinjauan untuk 

mengetahui kesimpulan penelitian terdahulu guna dikembangkan pada penelitian 

lebih lanjut. Penelitian terdahulu tentang penggunaan model pembelajaran make a 

match yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian M Bogas Putra (2015) yang 

berjudul “Pengaruh Pembelajaran Make A Match Dengan Media LKS Word 

Square Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA N 1 Kramat 

Tahun Ajaran 2014/2015”. dengan rata-rata nilai post test kelas eksperimen yaitu 

78,82 dan rata-rata kelas kontrol yaitu 64,44. Hasil uji hipotesis (uji t dan uji 

regresi sederhana) nilai post test diperoleh nilai signifikansi (0,00) < taraf 

signifikansi (0,05), yang berarti ada perbedaan hasil belajar sejarah kelas 

ekspermen dengan kelas kontrol, sedangkan uji regresi linear sederhana diperoleh 

rhitung > rtabel = 0,551 > 0,355 maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima yang 

berarti ada pengaruh model pembelajaran Teknik Mencari Pasangan (Make A 

Match) dengan media LKS Word Square terhadap hasil belajar sejarah. Koefisien 

determinasinya adalah 0,303. Hal ini berarti 30,3% hasil belajar sejarah siswa 

dipengaruhi oleh model pembelajaran Teknik Mencari Pasangan (Make A Match) 

dengan Media LKS Word Square, sisanya 69,7% dipengaruhi oleh fakor lain. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran cooperative learning tipe make a match dengan media LKS Word 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA N 1 Kramat. Meskipun 

sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif, pada penelitian M 

Bogas variabel yang diteliti adalah hasil belajar sedangkan dalam penelitian ini 

variabel yang diteliti adalah keaktifan belajar. 
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Penelitian yang juga menggunakan model pembelajaran cooperative 

learning tipe make a match adalah karya Uswatun Khasanah (2011) dengan judul 

“Pengaruh Pembelajaran Make A Match Dan Index Card Match Terhadap 

Pemahaman Siswa Kelas X SMA Institut Indonesia Semarang Tahun Ajaran 

2010/2011”. Hasil menunjukkan bahwa perhitungan anava satu jalur diperoleh 

Fhitung= 7,18 dan F tabel= 7,11. Hal tersebut menunjukkan bahwa Fhitung 

>Ftabel maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran aktif menggunakan metode make a match lebih berpengaruh 

terhadap pemahaman siswa pada pokok bahasan suhu dan kalor kelas X semester 

2 SMA Institut Indonesia Semarang dibandingkan dengan yang menggunakan 

model pembelajaran aktif index card match.Perbedaan penelitian Uswatun dengan 

penelitian ini adalah variabelnya, pada penelitian ini hanya menganalisis make a 

match dan keaktifan belajar, sedangkan penelitian Uswatun menganalisis 3 

variabel yaitu, make a match, index card match, dan pemahaman siswa. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Devita Rahmi Parinduri (2017) dengan 

judul “ Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas VII Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu di SMP N 18 

Kota Jambi”. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa hasil belajar siswa 

pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar kelas 

kontrol dan diketahui bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 5,334 > 1,671. Sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 

model pembelajaran dengan hasil belajar siswa. Akan tetapi yang menjadi 

perbedaan antara penelitian oleh Devita dengan penelitian ini adalah variabel dan 
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jenjang responden, dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah keaktifan 

belajar sedangkan respondennya adalah siswa jenjang sekolah menengah atas. 

Skripsi karya Arika Dwi Restama dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Untuk Meningkatkan Motivasi Dan 

Keaktifan Siswa Kelas XI IPS 1 SMA N 7 Malang Pada Mata Pelajaran Sejarah”. 

Hasil penelitian ini menunjukan setelah diterapkan model make a match 

ketuntasan klasikal motivasi belajar dan keaktifan belajar siswa meningkat 

dibandingkan dengan pra tindakan. Penelitian ini dikatakan berhasil dari beberapa 

aspek yang sudah ditentukan yaitu pada keaktifan siswa diketahui mengalami 

peningkatan pada siklus I ke siklus II. Pada siklus I rata-rata keaktifan siswa 

mencapai 76,4% dan mengalami peningkatan menjadi 97,1%. Pada motivasi 

belajar juga mengalami peningkatan, siklus I rata-rata tingkat motivasi siswa XI 

IPS 1 adalah 77,55%, selanjutnya siklus II rata-rata peningkatannya 77,83. Namun 

dalam penelitian ini hanya variabel keaktifan belajar yang diteliti.  

Ada pula penelitian terdahulu yang menggunakan variabel model 

pembelajaran cooperative learning dan keaktifan belajar akan tetapi tipe model 

pembelajarannya adalah STAD, yaitu penelitian karya Ba’in dkk (2010) yang 

berjudul “ Peningkatan Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah Kelas XI IA 

SMA Ibu Kartini Semarang Dengan Metode Cooperative Learning” Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa minat dan keaktifan siswa dalampembelajaran 

sejarah dengan menggunakan metode cooperative learning tipeSTAD adalah 

22,50% pada pra siklus menjadi 69,91% padasiklus 1 dan 80,00% pada siklus 2. 

Demikian pula untuk respon siswa, pembelajaransejarah di kelas XI IA 1 SMA 
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Ibu Kartini Semarang dengan metode cooperativelearning direspon positif oleh 

sebagian besar siswa. Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

keaktifan belajar siswa dapat meningkat dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning. Meskipun sama-sama menganalisis tentang 

cooperative learning dan keaktifan, namun yang menjadi perbedaan adalah tipe 

model pembelajarannya, dalam penelitian ini menggunakan tipe make a match. 

 Penelitian serupa dilakukan oleh Suci Irma, H Azhar, dan Lia Nur Atiqoh 

yang berjudul “Penerapan Cooperative Learning Untuk Meningkatkan Keaktifan 

Belajar Siswa Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VII di MTs Hasyim 

Asy’ari”. Hasil menunjukkan bahwa ada peningkatan keaktifan belajar dilihat 

berdasarkan hasil observasi dan angket yang didapat. Yang menjadi perbedaan 

adalah metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian di MTs Hasyim 

Asy’ari ini berupa kualitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

  Beberapa penelitian di atas yang menggunakan variabel model 

pembelajaran cooperative learning tipe make a match dan keaktifan belajar siswa 

dapat disimpulkan menunjukkan pengaruh yang positif.  Sumbangsih penelitian 

tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai referensi dalam menyusun alur 

penelitian maupun dalam pengolahan data. 

I. Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran terjadi ketika ada interaksi antara guru dengan siswa 

maupun siswa dengan siswa. Proses pembelajaran tersebut dilakukan selain untuk 

meningkatkan hasil belajar juga untuk meningkatkan keaktifan belajar. Tingkat 



43 
 

 

keberhasila dalam pembelajaran bukan hanya ditentukan oleh siswa melainkan 

proses pembelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga siswa mampu memahami 

materi pembelajaran dengan baik serta aktif dalam proses pembelajaran. 

Make a match adalah suatu model pembelajaran yang mengajak siswa konsep-

konsep secara aktif, kreatif,efektif, interaktif, dan menyenangkan melalui 

permainan kartu pasangan. Make a match dirancang untuk menjadikan siswa aktif 

dalam belajar sehingga aktivitas fisik dalam pembelajaran akan terlatih. 

Model pembelajaran ini termasuk bagian dari teori konstruktivisme. Menurut 

Bruning dalam Wardoyo (2013:22) Konstruktivisme merupakan perspektif 

psikologis dan filosofis yang memandang bahwa masing-masing individu 

membentuk atau membangun sebagian besar dari apa yang mereka pelajari dan 

pahami. Dalam penelitian ini penulis mengamati keaktifan belajar siswa ketika 

pembelajaran berlangsung. Selama pembelajaran penulis mengamati keaktifan 

siswa berdasarkan teori keaktifan belajar menurut Paul Derich.   

Berdasarkan pemikiran di atas, maka peneliti memberikan perlakuan pada 

siswa kelas XI IPS 2 SMA N 1 Candiroto dengan melaksanakan model 

pembelajaran make a match, dalam kegiatan tersebut guru membagikan kartu 

berupa soal dan jawaban kepada siswa kemudian siswa mencari pasangan 

berdasarkan soal dan jawaban yang cocok.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat. 

Varibel bebas yang dimaksud adalah model pembelajaran make a match (X) 

sedangkan variabel terikatnya adalah keaktifan belajar siswa (Y). Variabel model 

pembelajaran make a match digunakan dalam pembelajaran sejarah di dalam kelas 
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untuk diketahui pengaruhnya terhadap keaktifan belajar. Untuk mendapat 

gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, 

maka dapat dijelaskan dengan gambar 1. 

 

 

           

           

           

           

           

   

     Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian 

J. Hipotesis 

Dari kerangka berpikir diatas, maka hipotesis yang penulis ajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Ho  

Tidak terdapat pengaruh keaktifan belajar sejarah siswa dengan 

menggunakan dengan menggunakan teknik mencari pasangan (Make A 

Match) 

2. Ha 

Ada pengaruh keaktifan belajar sejarah siswa dengan menggunakan teknik 

mencari pasangan (Make A Match). 

 

 

Model pembelajaran 

make a match 

Pengaruh model pembelajaran make a match 

terhadap keaktifan belajar siswa 

Keaktifan belajar siswa: 

writing, visual, listening, 

motor, mental, emotional 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan diperoleh 

simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penerapan model pembelajaran make a match dengan 

mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil 

observasi dan angket. Penerapan model pembelajaran make a match dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa dan memahami materi dalam 

pembelajaran. 

2. Keaktifan belajar siswa kelas XI IPS 2 SMA N 1 Candiroto berdasarkan hasil 

analisis angket diperoleh hasil sebesar 50,35% untuk indikator aktivitas 

membaca, 76,88% untuk aktivitas menjawab, 61,74% untuk aktivitas 

menulis, 62,90% untuk aktivitas melakukan percobaan, 72,78 untuk aktivitas 

memacahkan masalah dan 71,67% untuk indikator minat dan kesenangan. 

Dari hasil tersebut dapat diperoleh rata-rata sebesar 66,90%, jumlah 

persentase rata-rata tersebut masuk dalam baik. 

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada 

pengaruh model pembelajaran make a match terhadap keaktifan belajar 

siswakelas XI IPS 2 SMA N 1 Candiroto sebesar 34,2%, sedangkan sisanya 

65,8% berasal dari pengaruh faktor lain yang tidak diteliti. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut:  

Bagi guru 

a. Guru disarankan menggunakan model pembelajaran make a match untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa, dalam penerapannya hendaknya 

guru menjadi fasilitator siswa saat pembelajaran berlangsung. 

b. Guru diharapkan lebih kreatif dalam memancing siswa untuk berpikir 

kritis dan aktif saat pelajaran berlangsung. 

4. Bagi siswa 

a. Siswa diharapkan untuk selalu aktif dalam mengikuti setiap tahap dalam 

pembelajaran menggunakan pembelajaran make a match. 

b. Siswa hendaknya lebih kritis dalam berpendapat maupun maupun 

menanggapi pendapat dari siswa lain sehingga tercipta interaksi antar 

siswa dan membuat suasan belajar berjalan efektif. 

5. Bagi peneliti lain 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitan yang 

menggunakan model pembelajaran make a match sebagai salah satu 

model penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta dapat 

mempekaya ilmu dan pengetahuan di bidang pendidikan. 

b. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan maka diharapkan bagi 

penneliti selanjutnya hendaknya mempersiapkan segala sesuatu dengan 
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matang dan terencana terutama komunikasi dengan pihak sekolah karena 

itu akan sangat membantu dalam proses penelitian. 
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