
 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan kegiatan yang direncanakan oleh guru 

untuk membantu siswa mempelajari informasi yang akan diberikan. 

Pembelajaran akan efektif jika menggunakan sebuah inovasi-inovasi 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. Salah satu inovasi dalam 

pembelajaran adalah dengan menerapkan model yang tepat dalam 

pembelajaran. Arends (dalam Suprijono 2013: 46) model pembelajaran 

mengacu pada pembelajaran yang digunakan pada pendekatan yang 

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

dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan 

kelas. 

 Menurut Trianto (2012: 51) model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran dikelas atau pembelajaran dalam tutorial. Sedangkan Joy & 

Weil (dalam Rusman, 2012: 133) model pembelajaran adalah 

pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 



9 
 

untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola yang 

direncanakan secara sistematis oleh guru dalam pembelajaran agar siswa 

dapat berpkir kritis dalam menyerap materi yang diajarkan sehingga siswa 

mendapat pengetahuan yang bermakna dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Model pembelajaran dapat dijadikan 

pedoman bagi guru dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar guna 

mencapai pembelajaran yang diharapkan. 

 

2. Macam-macam Model Pembelajaran 

  Model pembelajaran memiliki beberapa macam, seorang guru 

dituntut dapat  memiliki keterampilan yang memadai dalam memilih 

model pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan yang sesuai 

dengan kondisi nyata agar dapat meningkatkan hasil pembelajaran yang 

diajarkan. Suprijono (2013: 76) model pembelajaran dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

a)  Model pembelajaran langsung (direct instruction) dikenal dengan 

sebutan active teching, 

b) Model pembejaran kooperative (cooperative learning),  

c) Model pembelajaran berbasis masalah.  

 Menurut Taniredja (2012: 5-87) model pembelajaran terdiri dari 

lima jenis yaitu: model pembelajaran berbasis portofolio, model 
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pembelajaran simulasi, model pembelajaran kontekstual, model 

cooperative learning, dan model pembelajaran VCT. 

  Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa guru dapat memilih model pembelajaran yang 

efektif, kreatif dan menyenangkan yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Dalam penelitian ini peneliti memilih 

model pembelajaran cooperative learning, model pembelajaran ini siswa 

dituntut untuk dapat memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

ataupun keterampilan proses kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

 

B. Model Cooperative Learning 

1. Pengertian Cooperative Learning 

  Model cooperative learning merupakan suatu model 

pembelajaran kelompok atau tim yang mengerjakan sesuatu secara 

bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sehingga siswa 

lebih bergairah dalam belajar. Cooperative Learning terdiri dari dua kata 

yaitu “cooperative” yang berarti kerja sama dan “learning” yang berati 

pembelajaran. Cooperative Learning merupakan model pembelajaran 

dengan sejumlah siswa sebagai satu kelompok atau satu tim yang 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu 

sama lainya sehingga siswa lebih bergairah dalam belajar. Menurut Isjoni 

(2011: 9) cooperative learning adalah kegiatan pembelajaran berkelompok 

yang terarah, terpadu, efektif-efisien, kearah mencari atau mengkaji 
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sesuatu melalui proses kerja sama dan saling membantu sehingga tercapai 

proses dan hasil belajar yang produktif. 

  Komalasari (2011: 62) menyatakan bahwa cooperative learning 

adalah pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2-5 orang, 

dengan struktur kelompok yang relatif heterogen. Rusman (2013: 202) 

cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif 

yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang struktur kelompok yang bersifat 

heterogen. 

  Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa cooperative learning merupakan pembelajaran pada 

setiap individu saling memiliki ketergantungan dalam proses pembelajaran 

untuk mendapatkan pengetahuan yang utuh sehingga dibutuhkan sebuah 

kerjasama untuk mencapai tujuan  yang diinginkan dalam belajar, dan 

setiap kelompok bekerja untuk memecahkan suatu masalah secara 

bersama-sama dengan anggota kelompoknya dengan penuh rasa tanggung 

jawab. 

 

2. Tipe-Tipe Model Cooperative Learning  

 Pada saat ini model pembelajaran sudah banyak berkembang dan 

mempunyai banyak tipe, salah satunya cooperative learning. Suprijono 

(2013: 89-103) membagi model cooperative learning menjadi dua belas 

tipe diantaranya:  
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a) jigsaw,  

b) think pair share,  

c) numbered heads together,  

d) group investigation,  

e) two stay two stray,  

f) make a match,  

g) inside-outside circle,  

h) bamboo dancing,  

i)  poin-counter-point,  

j) the power of two, dan  

k)  listening team. 

 Berdasarkan tipe-tipe cooperative learning diatas, peneliti 

memilih untuk menggunakan model cooperative learning tipe make a 

match untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, khususnya 

dalam pembelajaran IPS. Dengan menggunakan model cooperative 

learning tipe make a match ini siswa dituntut untuk mengingat konsep 

yang telah dipelajari dan teliti dalam mencocokan antara soal dan jawaban, 

sehingga mampu menguasai materi yang dipelajari. 

 

C. Model Cooperative learning Tipe Make A Match  

1. Pengertian Model Cooperative Learning Tipe Make A Match  

 Proses pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dapat 

menciptakan pembelajaran yang efektif dengan adanya komunikasi dua 

arah antara guru dengan siswa. Cooperative learning tipe make a match di 
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kembangkan oleh Lorna Curran pada tahun 1994. Cooperative learning 

tipe make a match terdiri dari dua kata yaitu “make” yang berarti membuat 

dan “match” yang berarti mencocokan atau sesuai. Menurut Aqib (2013: 

23) model Cooperative Learning tipe Make a Match (Mencari Pasangan) 

merupakan model yang diperkenalkan oleh Lena Curran, pada tahun 1994. 

Pada model ini siswa meminta mencari pasangan dari kartu.  Huda (2012: 

135) make a match merupakan teknik mencari pasangan sambil 

mempelajari konsep atau topik tertentu dalam suasana yang 

menyenangkan. Selanjutnya Rusman (2013: 223) model cooperative 

learning tipe make a match merupakan model pembelajaran siswa mencari 

pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas 

waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. 

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa cooperative learning tipe make a match adalah 

suatu pembelajaran untuk mendapatkan suatu konsep diperlukan kerja 

sama antara teman, dengan cara mencari pasangan kartu jawaban dengan 

kartu soal secara tepat, melalui batas waktu tertentu dan dalam situasi yang 

menyenangkan. Ciri utama dari cooperative learning tipe make a match 

adalah kartu (soal ataupun jawaban). 

 

2. Tujuan Model Cooperative Learning Tipe Make A Match  

 Seperti halnya model-model pembelajaran lainya, model make a 

match memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penerapanya. 

Menurut Amin (2011: 45) tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran 
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dalam penerapan model cooperative learning tipe make a match ada tiga 

yaitu: (1) pendalaman materi, (2) menggali materi, (3) untuk selingan. 

1. Pendalaman materi  

 Tujuan pendalaman materi bertujuan untuk melatih penguasaan 

materi dengan cara memasangkan antara pertanyaan dan jawaban. Pada 

prinsipnya untuk tujuan pendalaman materi siswa harus mempunyai 

pengetahuan tentang materi yang akan dilatihkan terlebih dahulu. Guru 

menjelaskan materi serta memberi tugas pada siswa untuk membaca 

materi terlebih dahulu sebelum diterapkan teknik make a match. 

2. Menggali materi  

  Tujuan menggali materi bertujuan agar siswa sendiri yang akan 

membekali dirinya untuk mendapatkan pengetahuan. Guru hanya 

sebagai fasilitator yaitu dengan cara guru menulis pokok-pokok materi 

pada potongan kertas kemudian membagikan potongan kertas itu pada 

siswa secara acak. Siswa diminta untuk mencocokan atau 

memasangkan potongan kertas tersebut menjadi satu materi utuh. Siswa 

yang sudah menemukan pasanganya, secara otomatis menjadi satu 

kelompok. Setelah kelompok selesai menyusun materi menjadi satu 

kesatuan utuh, setiap kelompok diminta untuk melakukan presentasi. 

3. Selingan  

 Tujuan selingan merupakan suatu tujuan yang digunakan agar 

siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Teknik yang dipakai 

sama dengan teknik mencari pasangan untuk mendalami materi. 
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 Berdasarkan pendapat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

tujuan cooperative learning tipe make a match adalah untuk menjadikan 

siswa mampu memahami materi pembelajaran yang berkaitan dengan 

konsep, baik pendalaman materi, menggali materi, maupun selingan agar 

pembelajaran menjadi tidak membosankan. 

 

3. Langkah-Langkah Model Cooperative Learning tipe Make A match 

 Guru dalam menerapkan model pembelajaran cooperative learning 

tipe make a match harus mengikuti dan dapat mengembangkan langkah-

langkah pembelajaran sesuai dengan kondisi kelas, agar pembelajaran 

yang diterapkan menjadi maksimal.  

Menurut Huda (2012: 135) langkah-langkah cooperative 

learning tipe make a match adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa topik yang 

mungkin cocok untuk sesi review; 

2. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu; 

3. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya; 

4. Siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa lain yang 

memegang kartu yang berhubungan. 

 

Sedangkan menurut Hanafiah & Cucu (2009: 46) langkah-langkah 

cooperative learning tipe make a match  adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan beberapa kartu berisi konsep atau kartu yang 

cocok untuk sesi review. Sebaliknya kartu sebagaian soal dan kartu 

sebagai jawaban; 

2. Setiap siswa mendapat sebuah kartu; 

3. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya (soal jawaban); 

4. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin; 
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5. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar peserta didik mendapat 

kartu yang berbeda dari sebelumnya; 

6. Kesimpulan  

 

 Penelitian tersebut sejalan dengan pendapat menurut Rusman 

(2013: 223) model cooperative learning tipe make a match merupakan 

model pembelajaran siswa mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban atau soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat 

mencocokkan kartunya diberi poin.  

 Berdasarkan teori diatas peneliti menyimpulkan langkah-langkah 

model cooperative learning tipe make a match adalah: 

1) Membagi siswa menjadi 2 kelompok,  

2) Menyiapkan beberapa kartu berisi konsep atau kartu yang cocok untuk 

sesi review.  

3) Membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa,  

4)  Memberikan kesempatan untuk mencari pasangan yang mempunyai 

kartu yang cocok dengan kartunya (soal jawaban) sesuai dengan batas 

waktu yang ditentukan,  

5) Meminta siswa untuk presentasi,  

6) Membimbing siswa memberikan tanggapan apakah kartu soal dan 

kartu jawaban benar atau tidak,  

7) Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mampu menemukan 

jawaban dengan benar,  

8)  Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh poin 

tertinggi,  
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9) Mengevauasi hasil kerja siswa yang dibuat secara individu maupun 

kelompok. 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Cooperative Learning Tipe Make A Match 

 Setiap model pembelajran pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Begitu pula deangan model cooperative 

learning tipe make a match. Rusman (2013: 223) salah satu kelebihan 

model cooperative learning tipe make a match adalah siswa mencari 

pasangan sambil belajar mengenai konsep atau topik dalam situasi yang 

menyenangkan. Menurut Huda (2013: 253) kelebihan dan kekurangan 

cooperative learning tipe make a match yaitu: 

 

Kelebihan cooperative learning tipe make a match 

1. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif 

maupun fisik; 

2. Karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan; 

3. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari 

dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa; 

4. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil 

presentasi; 

5. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 

 

Adapun kekurangan cooperative learning tipe make a match 

1. Jika strategi ini tidak disiapkan dengan baik, akan banyak waktu 

yang terbuang; 

2. Pada awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu 

berpasangan dengan lawan jenisnya; 

3. Jika guru tidak mengarahkan siswa denagn baik, akan banyak siswa 

yang kurang memperhatikan pada saat presentasi pasangan; 

4. Guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman pada 

siswa yang tidak mendapat pasangan, karena mereka bisa malu; 

5. Menggunakan metode ini secara terus menerus akan menimbulkan 

kebosanan. 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa model cooperative learning tipe make a match 
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selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Oleh karena itu, 

perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai model ini sehingga 

dalam penerapannya dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. 

  

D. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD 

1. Pengertian Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD 

 Mata pelajaran IPS adalah suatu mata pelajaran yang bisa 

mengetahui sejarah-sejarah masa lalu yang belum diketahui oleh siswa 

SD, siswa diajarkan IPS dari dasar agar kejadian-kejadian masa lampau 

bisa dijadikan suatu pembelajaran untuk menuju masa depapan yang 

lebih baik. Kosasih Djahiri (dalam Sapriya, 2006: 7) mengungkapkan 

bahwa IPS merupakan ilmu pengetahuan  yang  memadukan sejumlah 

konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya 

kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk 

dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. Menurut 

Somantri (dalam Sapriya, 2009: 11)  pendidikan IPS adalah 

penyederhanaan atau adaptasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta 

kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah 

dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. Sedangkan menurut 

Rosdijati, dkk (2010: 58) IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan di tingkat SD/MI/SDLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial.  

Berdasarkan pndapat para ahli di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS memadukan sejumlah konsep 
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pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya kemudian 

diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk dijadikan 

program pengajaran pada tingkat persekolahan. 

 

2. Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD 

  Mata pelajaran IPS yang mengkaji tentang kehidupan sosial 

masyarakat memiliki karakteristik  dalam proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. Kosasih Djahiri (Sapriya, 2006: 8) mengungkapkan bahwa 

karakteristik pembelajaran IPS yaitu:  

a. Menautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya. 

b. Penelaahan pembelajaran IPS bersifat komprehensif. 

c. Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiri. 

d. Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau 

menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan 

lainya dengan kehidupan nyata atau di masyarakat, pengalaman, 

permasalahan, kebutuhan dan memproyeksikannya kepada 

kehidupan di masa depan. 

e. IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat 

labil, 

f. IPS menghayati hal-hal, arti dan penghayatan hubungan antar 

manusia yang bersifat manusiawi. 

g. Pembelajaran tidak mengutamakan pengetahuan semata. 

h. Berusaha untuk memuaskan siswa yang berbeda melalui program 

maupun pembelajaranya. 

i. Pengembangan program pembelajaran senantiasa melaksanakan 

prinsip-prinsip, karakteristik (sifat dasar), dan pendekatan yang 

menjadi ciri IPS itu sendiri. 

 

 Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

karakteristik pembelajaran IPS adalah pembelajaran disusun dengan 

meningkatkan atau menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin 

ilmu sosial dan lainya dengan kehidupan nyata di masyarakat. 

Pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, melainkan 
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mampu membentuk karakter dan keterampilan yang bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

3. Tujuan IPS SD 

 Sebagai mata pelajaran yang penting pada semua jenjang 

pendidikan, mata pelajaran IPS SD memiliki tujuan yang ingin dicapai 

setelah proses pembelajaran. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 

menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran IPS yaitu  agar  siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

a. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  

masyarakat dan lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan.  

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global.  

 

 Sedangkan menurut Alma, dkk. (2010: 6) mengemukakan bahwa 

tujuan utama IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan 

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpa dirinya maupun yang menimpa masyarakat.  

 Berdasarkan para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahawa 

pembelajaran IPS mengembangkan potensi siswa kepada peserta didik 
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peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan mengatasi 

masalah yang terjadi pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Belajar  

 Pembelajaran setiap individu di mulai dari lahir sampai sepanjang 

hayat. Belajar pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

individu secara sadar sehingga menghasilkan perubahan, belajar juga 

merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita, karena belajar adalah 

sesuatu yang pasti dialami oleh setiap manusia. Menurut Suprihatiningrum 

(2013: 15-34) teori tentang belajar dikelompokan menjadi empat aliran, yaitu 

aliran behavioristik, konstruktifistik, humanistik, dan sibernetik. Aliran yang 

sesuai dengan kondisi pembelajaran saat ini adalah aliran konstruktifistik, hal 

ini dipertegas oleh Suprijono (2013: 29-39) seiring upaya perbaikan kualitas 

pembelajaran organis, filsafat konstruktivistik kian populer dibidang 

pendidikan pada dekade ini, pada pembelajaran konstruktifistik lebih 

menekankan pada belajar operatif, autentik, belajar kolaboratif, dan 

kooperatif. 

Menurut Rusman (2012: 134) belajar adalah proses perubahan tingkah 

laku sebagai individu sebagai hasil pengalamannya dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Belajar bukan hanya sekedar menghafal, melainkan proses mental 

yang terjadi dalam diri seseorang. Trianto (2010: 16) belajar umnya dapat 

diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman 

dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau 

karakteristik seseorang sejak lahir.  Dalam proses belajar, siswa tidak hanya 
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sekedar menghafal, melainkan mengalami sendiri sehingga pengetahuan dapat 

terbentuk dan tertanam dalam benak siswa dan pada akhirnya terbentuk pola-

pola bermakna dari pengetahuan yang telah didapatnya. 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 

berdasarkan pengamalaman yang tertanam pada individu dalam rangka 

perubahan perilaku yang lebih baik lagi yang mereka dapatkan dari 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah 

sehinga menghasilkan perubahan. 

 

F. Teori Belajar 

 Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai 

bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam 

pikiran siswa. Ada beberapa Teori-teori belajar yang melandasi pembelajaran 

melalui pendekatan kontekstual yaitu teori belajar konstruktivisme, teori 

belajar perkembangan kognitif Piaget, teori penemuan Jerome Bruner, dan 

teori pembelajaran perilaku Trianto, (2013: 28-39). Salah satu teori yang 

melandasi pembelajaran. Menurut Hanafiah (2010: 62) teori konstruktivisme 

diprakarsai oleh Piaget dan Vigotsky. Pada dasarnya teori konstruktivisme 

dalam belajar merupakan salah satu pendekatan yang lebih berfokus kepada 

peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. 

 Trianto (2013: 28) menjelaskan teori konstruktivisme memiliki satu 

prinsip yang paling penting yaitu guru tidak hanya sekadar memberikan 
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pengetahuan kepada siswa, melainkan siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan di dalam benaknya. 

 Menurut Winataputra, dkk (2007: 6.7) perspektif 

konstruktivisme pada pembelajaran di kelas dilihat sebagai proses 

„konstruksi‟ pengetahuan oleh siswa. Perspektif ini mengharuskan 

siswa bersikap aktif. Dalam proses ini siswa mengembangkan gagasan 

atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap 

pengetahuan yang diperoleh pada masa lalu dan masa kini.  

 

 Sejalan dengan pendapat Winataputra, Piaget (dalam Rusman, 2011: 

202) mengemukakan bahwa belajar merupakan sebuah proses aktif dan 

pengetahuan disusun di dalam pikiran siswa. Dengan menyusun pengetahuan 

siswa di dalam pikirannya, ini sesuai dengan karateristik teori 

konstruktivisme. 

 Teori belajar konstruktivisme merupakan teori yang tepat untuk 

melandasi penelitian ini. Konstruktivisme beraksentuasi belajar sebagai proses 

operatif, menekankan pada belajar autentik, dan proses sosial. Belajar operatif 

merupakan prinsip belajar yang tidak hanya menekankan pada pengetahuan 

deklaratif (pengetahuan tentang apa), namun pengetahuan struktural 

(pengetahuan tentang mengapa), serta pengetahuan prosedural (pengetahuan 

tentang bagaimana). 

 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

teori belajar yang sesuai dengan pembelajaran ini. Teori belajar 

konstruktivisme menekankan bahwa dalam belajar siswa dituntut untuk 

membangun pengetahuannya sendiri dan guru berperan sebagai fasilitator, 

Sehingga guru tidak hanya memberikan pengetahuan pada siswa melainkan 

juga harus membangun pengetahuan dalam pikirannya. 
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G. Kinerja Guru 

Guru  adalah seorang yang dituntut untuk merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran. Rusman (2012: 50) menyatakan kinerja 

guru adalah wujud perilaku guru dengan prestasi, yang mana wujud perilaku 

itu meliputi kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana 

seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, dan menilai hasil. Menurut Mulyasa (2013: 103) bahwa kinerja 

guru dalam pembelajaran berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

merencanakan melaksanakan dan menilai pembelajaran, baik yang berkaitan 

dengan proses maupun hasil. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru terdapat 4 

kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu, kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan, bahwa 

kinerja guru adalah kemampuan yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan 

tugas pendidikan yang dilandasi oleh 4 kompetensi, yaitu kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

 

H. Aktvitas Belajar 

Setiap orang selalu melakukan aktivitas, termasuk ketika seseorang 

belajarpun melakukan sebuah aktivitas. Kunandar (2011: 277) bahwa aktivitas 

siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan 

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses 
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belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Menurut 

Kunandar (2011: 277) indikator aktivitas siswa dapat dilihat dari: pertama, 

mayoritas siswa beraktivitas dalam pembelajaran, kedua aktivitas pembelajaran 

didominasi oleh kegiatan siswa, ketiga mayoritas siswa mampu mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru dalam LKS. Sedangkan menurut Hamalik 

(2008: 170) siswa adalah suatu organisme yang hidup beraneka ragam, di 

dalam dirinya terdapat prinsip aktif, keinginan untuk berbuat dan bekerja 

sendiri 

Berdasarkan para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

aktivitas belajar merupakan segala bentuk kegiatan siswa baik mental maupun 

emosional siswa dalam proses belajar guna menunjang keberhasilan proses 

mengajar sehingga siswa mendapatkan suatu pengalaman yang telah dilakukan 

tersebut, serta tercipta pengetahuan pada diri siswa. Adapun aspek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perhatian, partisipasi, ketepatan, 

kerjasama, kedisiplinan dalam proses pembelajaran. Dari indikator tersebut 

dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah (1) perhatian siswa pada 

proses pembelajaran, (2) partisipasi siswa dalam mencari kartu soal dan kartu 

jawaban, (3) ketepatan siswa dalam mencari kartu soal dan kartu jawaban, (4) 

kerjasama dalam kelompok, (5) kedisiplinan siswa terhadap waktu. 

 

I. Hasil Belajar  

 Kegiatan yang dilakukan akan menghasilkan sesuatu, begitu pula 

dengan kegiatan belajar, tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran adalah hasil belajar. Hasil belajar digunakan untuk mengetahui 
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sebatas mana siswa dapat memahami serta mengerti materi pembelajran. 

Penilaian hasil belajar merupakan bagian dari proses pembelajaran dimana 

guru dapat mengevaluasi sejauh mana keberhasilan siswa. Kunandar (2011: 

277) hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti suatu 

materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa kuantitatif maupun kualitatif. 

Suprijono (2011: 7) hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, 

pembelajaran dikategorikan oleh para pakar pendidik sebagaimana tersebut 

diatas tidak dilihat sescara fragmentaris atau terpisah, melainkan 

komprehensif, sehingga hasil belajar meliputi berbagai aspek perkembangan. 

 Bloom et al (dalam Kurniawan, 2011: 13-15) menggolongkan hasil 

belajar menjadi: (a) hasil belajar kognitif yaitu hasil belajar yang ada 

kaitannya dengan ingatan, kemampuan berfikir atau intelektual, (b) hasil 

belajar ranah afektif yaitu merujuk pada hasil belajar yang berupa kepekaan 

rasa atau emosi, (c) hasil belajar psikomotorik yaitu berupa kemampuan gerak 

sederhana yang mungkin dilakukan secara reflek hingga gerak kompleks yang 

terbimbing hingga gerak kreativitas. 

  

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

hasil belajar merupakan segala sesuatu yang diperoleh dari aktivitas belajar 

yang berdampak pada perubahan aspek kognitif, afektif, psikomotorik setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Indikator hasil belajar yang ingin dicapai 

pada ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman dan penerapan.  

 

J. Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Serliana (2012) mahasiswa 

Universitas Jember dengan menggunakan model cooperative learning tipe 

make a match dalam materi “Kegiatan Ekonomi dalam memanfaatkan sumber 
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daya alam” pada siswa kelas IV SD 08 Kaligondo Banyuwangi. Terjadi 

peningkatan aktivitas dari 68,80% pada siklus I menjadi 76,00% pada siklus II 

mencapai kriteria aktivitas belajar tinggi. Sedangkan hasil tes firmatif siswa 

dari 70,00% dari siklus I menjadi 90,00% pada siklus II, dengan peningkatan 

ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II 20,00%.  

Penelitian juga dilakukan oleh Elyzabet Tri Sulistyowati (2013) 

mahasiswa Universitas Lampung dengan menggunakan model cooperative 

learning tipe make a match dalam materi “Memahami Organisasi” pada siswa 

kelas V SD Negeri 4 Metro Selatan. Terjadi peningkatan aktivitas dari 57,77% 

pada siklus I menjadi 69,46% pada sisklus II menjadi 77,92% pada siklus III 

mencapai kriteria aktivitas belajar tinggi. Sedangkan hasil tes formatif rata-

rata kelas 68,46 pada siklus I menjadi 73,08 pada siklus II menjadi 81,15 pada 

siklus III, kemudian ketutasan belajar klasikal 53,85% pada siklus I menjadi 

65,38% pada siklus II menjadi 80,77% pada siklus III. 

Persamaan dari kedua peneliti tersebut dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah penelitian pertama menggunakan cooperative 

learning tipe make a match keduanya memiliki kesamaan meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar. Sedangakan perbedaan adalah jenjang kelas, siklus, 

waktu dan tempat penelitian, mata pelajaran atau materi yang diteliti, dan hasil 

yang diperoleh. 
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K. Kerangka Pikir 

 Berdasarkan observasi peneliti memperoleh data nilai yang 

menunjukkan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa rendah pada mata 

pelajaran IPS siswa kelas IVB semua itu disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu:   

1) Guru masih menerapkan metode yang monoton seperti: ceramah, tanya 

jawab, sehingga siswa masih merasa jenuh. 

2) Guru belum menggunakan model pembelajaran yang sesuai. 

3) Guru belum menggunakan model pembelajaran yang bervariasi salah 

satunya adalah cooperative learning tipe make a match.  

4) Rendahnya aktivitas siswa dalam belajar. 

5) Rendahnya hasil belajar siswa hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa 

yang belum mencapai KKM yang ditentukan, dari 21 siswa hanya 9 siswa 

atau 42,85% yang memenuhi standar KKM ≥ 66. 

 Aktivitas dan hasil belajar siswa yang rendah ini dapat diperbaiki 

melalui penelitian dengan menerapkan model cooperative learning tipe make 

a match. Peneliti menggunakan langkah-langkah pembelajaran make a match 

menurut  Hanafiyah & Cucu. Selain itu peneliti menambahkan beberapa 

langkah pembelajaran yang mendukung pelaksanaan model make a match 

yaitu: 

1) Membagi siswa menjadi 2 kelompok. 

2) Meminta siswa presentasi.  

3) Membimbing siswa memberikan tanggapan apakah kartu soal dan kartu 

jawaban benar atau tidak. 
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4) Memberikan hukuman dan penghargaan agar pembelajaran lebih  

menarik. 

5) Mengevaluasi hasil kerja siswa yang di buat secara individu maupun 

kelompok. 

Setelah melaksanakan langkah-langkah model make a match dengan 

benar pada penelitian ini maka aktivitas dan hasil belajar siswa menjadi 

meningkat dan ketuntasan siswa secara klasikal mencapai ≥ 75% dari jumlah 

siswa pada kelas IVB yang diteliti yaitu 21 siswa. Maka, dalam penelitian ini 

peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

Keluaran (Output) 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa 

2. Meningkatnya hasil belajar kognitif dengan ketuntasan siswa berdasarkan 

KKM mencapai ≥ 75% dari jumlah siswa pada kelas yang diteliti. 

Tindakan 

Penerapan model cooperative learning tipe make a match  

1. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok. 

2. Menyiapkan beberapa kartu berisi konsep atau kartu yang cocok 

untuk sesi review.  

3. Membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa. 

4. Memberikan kesempatan untuk mencari pasangan yang mempunyai 

kartu yang cocok dengan kartunya (soal jawaban) sesuai dengan batas 

waktu yang ditentukan. 

5. Meminta siswa untuk presentasi. 

6. Membimbing siswa memberikan tanggapan apakah kartu soal dan 

kartu jawaban benar atau tidak. 

7. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mampu menemukan 

jawaban dengan benar. 

8. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh poin 

tertinggi. 

9. Mengevauasi hasil kerja siswa yang dibuat secara individu maupun 

kelompok. 

 

Masukan (Input) 

1. Rendahnya aktvitas belajar 

2. Rendahnya hasil belajar siswa  
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L. Hipotesis  

 Berdasarkan kajiaan pustaka di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut: “Apabila dalam pembelajaran menggunakan model 

cooperative learning tipe make a match dengan memperhatikan langkah-

langkah secara tepat, maka dapat meningkatkan  aktivitas dan hasil belajar 

pada pelajaran IPS siswa kelas IVB SD Negeri 2 Bumiharjo”. 

 

 


