
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Pembahasan dalam tinjauan pustaka ini difokuskan pada pengertian hasil belajar, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Instruction, 

dan pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

2.1.1 Hasil Belajar 
 

Tinjauan mengenai hasil belajar terdiri dari pengertian hasil belajar, penilaian 

hasil belajar, serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar. Pembahasan 

lebih lengkap akan diuraikan sebagai berikut: 

2.1.1.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri atas dua kata yaitu “ hasil “ dan 

“ belajar “ yang memiliki arti yang berbeda. Oleh karena itu untuk memahami 

lebih mendalam mengenai makna hasil belajar, akan dibahas dulu pengertian “ 

hasil “ dan “ belajar”. 

Menurut Djamarah (2000: 45), hasil adalah prestasi dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan, baik secara individu maupun kelompok. Hasil tidak akan 

pernah dihasilkan selama orang tidak melakukan sesuatu. Untuk menghasilkan 

sebuah prestasi dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. 
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Hanya dengan keuletan, sungguh–sungguh, kemauan yang tinggi dan rasa 

optimisme dirilah yang mampu untuk mancapainya. 

Belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003 : 729) adalah berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu tertentu dengan tergantung pada kekuatan 

harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh suatu hasil tertentu dan pada 

daya tarik hasil itu bagi orang bersangkutan. 

Howard L Kingsly yang dikutip oleh Wasty Sumanto (1998:104) menyatakan 

bahwa belajar adalah proses dimana tingkah laku dalam arti luas ditumbuhkan 

atau diubah melalui praktek atau latihan-latihan. Dengan demikian belajar 

memang erat hubungannya dengan perubahan tingkah laku seseorang, karena 

adanya perubahan dalam tingkah laku seseorang, karena adanya perubahan dalam 

tingkah laku seseorang menandakan telah terjadi belajar dalam diri orang tersebut. 

Sementara itu, Arikunto ( 1990:133) mengatakan bahwa hasil belajar adalah hasil 

akhir setelah mengalami proses belajar, perubahan itu tampak dalam perbuatan 

yang dapat diaamati,dan dapat diukur”. Nasution ( 1995 : 25) mengemukakan 

bahwa hasil adalah suatu perubahan pada diri individu. Perubahan yang dimaksud 

tidak halnya perubahan pengetahuan, tetapi juga meliputi perubahan kecakapan, 

sikap, pengertian, dan penghargaan diri pada individu tersebut. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Individu yang belajar akan memperoleh hasil 

dari apa yang telah dipelajari selama proses belajar itu. Hasil belajar yaitu suatu 

perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, bukan hanya perubahan 

mengenai pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, 
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pengertian, penguasaan, dan penghargaan dalam diri seseorang yang belajar. 

Menurut Purwanto (1990:3), evaluasi dalam pendidikan adalah penafsiran atau 

penilaian terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa menuju kearah tujuan-

tujuan dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. 

Hasil penilaian ini pada dasarnya adalah hasil belajar yang diukur. Hasil penilaian 

dan evaluasi ini merupakan umpan balik untuk mengetahui sampai dimana proses 

belajar mengajar yang telah dilaksanakan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku siswa akibat belajar. Perubahan itu 

diupayakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. 

2.1.1.2 Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian dapat dilakukan baik dengan instrumen dalam bentuk tes dan non tes. 

1)   Bentuk Instrumen Tes 

Bentuk instrumen (soal) tes terbagi menjadi dua, yaitu bentuk soal uraian dan 

objektif. Soal uraian dapat mengungkap banyak aspek dari hasil belajar, tetapi 

mempunyai keterbatasan yaitu tidak dapat mencakup materi yang lebih luas. Soal 

objektif dapat mencakup bahan yang cukup banyak, tetapi data yang diperoleh 

dari hasil belajar mempunyai kemungkinan tidak valid (misal karena menebak). 

Oleh karena itu penggunaan keduanya diharapkan dapat saling mengisi. 

Soal uraian dapat dibedakan antara soal uraian bebas dan soal uraian terbatas. 

1. Soal  uraian bebas (Uraian Non-objektif) digunakan untuk mengungkap 

pendapat atau tanggapan peserta tes terhadap suatu objek. Pada soal ini 
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jawaban siswa sangat bervariasi. Siswa yang kaya akan pengetahuan dapat 

mengembangkan jawabannya secara luas dan mendalam, sedangkan bagi siswa 

yang kurang memahami akan kurang dapat mengembangkan jawabannya. Oleh 

karena itu perlu dibuatkan rambu-rambu jawaban yang harus muncul, sebagai 

kriteria pensekoran. Pensekoran dapat menggunakan skala 1-10 atau 1-100. 

2. Soal uraian terbatas (Uraian Objektif) yaitu pertanyaan terbuka, tetapi 

jawabannya sudah ditentukan atau dibatasi. Sebagai pembatas dapat berupa 

jumlah, acuan, ataupun aspek materi. Soal uraian terbatas mempunyai kriteria 

jawaban yang pasti sebagai pembatas jawaban siswa. Siswa tidak dapat 

menjawab pertanyaan tersebut dengan kriteria lain, sehingga bagi siswa yang 

tidak memahami kriteria tersebut akan tidak dapat menjawabnya, walaupun 

sangat memahami objek tersebut berdasarkan kriteria-kriteria yang lain. 

3. Soal uraian terstruktur, yaitu soal yang menuntut siswa untuk menjawab 

berdasarkan data yang tersedia. 

2) Bentuk-Bentuk Instrumen Non Tes. 

Penilaian non tes merupakan prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambaran 

mengenai karakteristik minat, sifat, dan kepribadian melalui: 

a. Pengamatan, yakni alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru 

atas dasar pengamatan terhadap perilaku siswa, baik perorangan maupun 

kelompok, di kelas maupun di luar kelas. 

b. Skala sikap, yaitu penilaian yang digunakan untuk mengungkapkan sikap 

siswa melalui pengerjaan tugas tertulis dengan soal-soal yang elbih 

mengukur daya nalar atau pendapat siswa. 

c. Angket, yaitu alat penilaian yang menyajikan tugas-tugas atau 

mengerjakan dengan cara tertulis. 

d. Catatan harian, yaitu catatan mengenai perilaku siswa yang dipandang 

mempunyai kaitan dengan perkembangan pribadinya. 
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e. Daftar cek, yaitu suatu daftar yang dipergunakan untuk mengecek terhadap 

perilaku siswa telah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. 

(Purwanto, 2009: 69) 

 

2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Banyak faktor yang memengaruhi hasil belajar dikarenakan siswa berinteraksi 

dengan sesuatu yang ada disekitarnya. Siswa SMA Negeri 1 Sumberjaya 

Lampung Barat menginjak masa remaja dengan masalah yang sangat kompleks 

sebagai salah satu faktor yang memengaruhi hasil belajar, namun pada akhirnya 

lebih dominan terletak pada usaha yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. 

Menurut Slameto (2003:54) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu: 

1. Faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang di sebut faktor individu 

(Intern), yang meliputi : (1). Faktor biologis, meliputi: kesehatan, gizi, 

pendengaran dan penglihatan. Jika salah satu dari faktor biologis terganggu 

akan mempengaruhi hasil prestasi belajar. (2). Faktor Psikologis, meliputi: 

intelegensi, minat dan motivasi serta perhatian ingatan berfikir. (3). Faktor 

kelelahan, meliputi: kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani nampak 

dengan adanya lemah tubuh, lapar dan haus serta mengantuk. Sedangkan 

kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan 

sehingga minat dan dorongan untuk mengahsilkan sesuatu akan hilang. 

2. Faktor yang ada pada luar individu yang di sebut dengan faktor Ekstern, yang 

meliputi: (1). Faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang 

pertama dan terutama. Merupakan lembaga pendidikan dalam ukuran kecil 

tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar. (2). Faktor 

Sekolah, meliputi : metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan 

siswa, siswa dengan siswa dan berdisiplin di sekolah. (3). Faktor Masyarakat, 

meliputi : bentuk kehidupan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi prsetasi 

belajar siswa. Jika lingkungan siswa adalah lingkungan terpelajar maka siswa 

akan terpengaruh dan mendorong untuk lebih giat belajar. 

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar di atas dapat dikaji 

bahwa belajar itu merupakan proses yang cukup kompleks. Aktivitas belajar 

individu memang tidak selamanya menguntungkan. Kadang-kadang juga lancar, 
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kadang mudah menangkap apa yang dipelajari, kadang sulit mencerna mata 

pelajaran. Dalam keadaan dimana anak didik/siswa dapat belajar sebagaimana 

mestinya, itulah yang disebut belajar. 

2.1.2 Pembelajaran Kooperatif 

Tinjauan mengenai pembelajaran kooperatif terdiri dari pengertian pembelajaran 

kooperatif, teori yang melandasi pembelajaran kooperatif, karakteristik 

pembelajaran kooperatif, tujuan pembelajaran kooperatif, ciri-ciri pembelajaran 

kooperatif, kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Sistem pembelajaran gotong royong atau cooperative learning merupakan sistem 

pengajaran  yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama 

dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif 

dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok. Tetapi belajar kooperatif lebih 

dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok karena dalam belajar 

kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat 

interdepedensi efektif diantara anggota kelompok (Sugandi, 2002:14). Hubungan 

kerja seperti itu memungkinkan timbulnya persepsi yang positif tentang apa yang 

dapat dilakukan siswa untuk mencapai keberhasilan belajar berdasarkan 

kemampuan dirinya secara individu dan andil dari anggota kelompok lain selama 

belajar bersama dalam kelompok. 
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Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka harus diterapkan lima unsur model 

pembelajaran gotong royong, yaitu: 

a. Saling ketergantungan positif. 

b. Tanggung jawab perseorangan. 

c. Tatap muka. 

d. Komunikasi antar anggota. 

e. Evaluasi proses kelompok 

2.1.2.2 Teori yang melandasi Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi 

dengan temannya. Siswa secara rutin bekerjasama untuk saling membantu 

menyelesaikan masalah. 

Berikut adalah beberapa teori yang melandasi pembelajaran kooperatif. 

1. Teori pembelajaran konstruktivis 

Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. 

Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, 

harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, 

berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. 
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2. Teori perkembangan kognitif Piaget 

Teori piaget memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana 

anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui 

pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Perkembangan kognitif 

mempunyai empat aspek, yaitu kematangan, sebagai hasil perkembangan susunan 

syaraf; pengalaman, yaitu hubungan timbale balik antara organism dengan 

dunianya; interkasi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan lingkungan sosial, dan ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan 

atau sistem mengatur dalam diri organism agar dia selalu mempertahankan 

keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. 

3. Teori kognitif Bruner 

Menurut Bruner, belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan 

manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada 

dirinya. Jika seseorang mempelajari sesuatu pengetahuan, pengetahuan itu perlu 

dipelajari dalam tahap-tahap tertentu agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi 

dalam pikiran (struktur kognitif) orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi 

secara sungguh-sungguh jika pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam tiga 

tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. 

Menurut Bruner, proses belajar akan berlangsung secara optimal jika proses 

pembelajaran diawali dengan tahap enaktif, dan kemudian, jika tahap belajar yang 

pertama ini telah dirasa cukup, peserta didik beralih ke kegiatan belajar tahap 

kedua, yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi ikonik; dan 
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selanjutnya, kegiatan belajar itu diteruskan dengan kegiatan belajar tahap ketiga, 

yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi simbolik. 

4. Teori pembelajaran sosial Vygotsky 

Teori Vygotsky yang dikenal dengan Scalfholding yaitu memberikan kepada 

seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan 

kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak 

tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia 

mampu mengerjakan sendiri. 

Vygotsky menggambarkan implikasi utama teori pembelajarannya yaitu: (1) 

menghendaki susunan kelas kooperatif, sehingga siswa dapat saling berinteraksi 

dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam 

masing-masing zone of proximal development mereka; (2) pendekatan vygotsky 

dalam pembelajaran menekankan scaffolding. Jadi teori belajar vygotsky 

menekankan pada aspek sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaksi sosial 

yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru. 

5. Teori pembelajaran Humanis 

Teori belajar humanistik menjelaskan bahwa pada hakekatnya setiap diri manusia 

adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang 

dan menentukan perilakunya. Untuk itu dalam pembelajaran ini guru sebagai 

pembimbing memberi pengarahan agar siswa dapat mengaktualisasikan dirinya 

sendiri sebagai manusia yang unik untuk mewujudkan potensi-potensi yang ada 

dalam dirinya sendiri. 
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Menurut Carl Rogers seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya 

sikap saling menghargai dan tanpa prasangka (antara klien dan therapist) dalam 

membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers meyakini 

bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya 

dan tugas terapi hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. 

Menurut Rogers, teknik-teknik assessment dan pendapat para terapis bukanlah hal 

yang penting dalam treatment kepada klien (Lapono, 2010:37). 

2.1.2.3 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kerja siswa akademik 

antar siswa, membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, 

serta meningkatkan kemampuan akademik melalui aktivitas kelompok. Dalam 

pembelajaran kooperatif terdapat saling ketergantungan positif diantara siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Belajar kooperatif menekankan pada tujuan 

dan kesuksesan kelompok, yang hanya dapat dicapai jika semua anggota 

kelompok mencapai tujuan atau penguasaan materi (Slavin dalam Trianto. 2009: 

57). 

Zamroni dalam Trianto (2009: 57) mengemukakan bahwa manfaat penerapan 

belajar kooperatif adalah dapat mengurangi kesenjangan pendidikan khususnya 

dalam wujud input pada level individual dan dapat mengembangkan solidaritas 

sosial di kalangan siswa. Dengan belajar kooperatif, diharapkan akan muncul 

generasi baru yang memiliki prestasi akademik yang cemerlang dan memiliki 

motivasi belajar yang tinggi. Pendapat setara menyebutkan bahwa pembelajaran 

kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya tiga tujuan penting 
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pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, dkk, 2000: 7). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas belajar dengan model kooperatif dapat 

diterapkan untuk memotivasi siswa berani mengungkapkan pendapatnya, 

menghargai pendapat teman, dan saling memberikan pendapat. Selain itu dalam 

belajar biasanya siswa dapat bekerjasama dan saling tolong menolong menguasai 

tugas yang dihadapinya. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal 

maka usaha yang harus dilakukan adalah dengan mengefektifkan pembelajaran. 

2.1.2.4 Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Arends (dalam Trianto, 2009: 65) menyatakan bahwa pelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajar; 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah. 

3. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis 

kelamin yang beragam; dan 

4. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajarn kooperatif 

memerlukan kerjasama antar siswa dan saling ketergantungan dalam struktur 

pencapaian tugas, tujuan dan penghargaan. Keberhasilan pembelajaran ini 

tergantung dari keberhasilan pembelajaran ini tergantung dari keberhasilan 

masing-masing individu dalam kelompok, di mana keberhasilan tersebut sangat 

berarti untuk mencapai suatu tujuan yang positif dalam belajar kelompok. 
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2.1.2.5 Tahapan Dalam Pembelajaran Kooperatif 

Berdasarkan kajian terhadap tipe-tipe pembelajaran kooperatif, Arends (1989), 

mengidentifikasi sintaks umum dalam pembelajaran kooperatif. Umumnya, 

terdapat enam fase atau tahapan pembelajaran dam pembelajaran kooperatif yaitu 

sebagai berikut: 

1. Menyediakan obyek dan perangkat, yaitu guru mengemukakan tujuan, 

memotivasi peserta didik untuk belajar, menyediakan obyek dan membuat 

perangkat pembelajaran. 

2. Menghadirkan/ menyajikan informasi yaitu guru menghadirkan/ menyajikan 

informasi untuk peserta didik baik secara presentasi verbal ataupun dengan 

tulisan. 

3. Mengorganisasi peserta didik dalam belajar kelompok, yaitu guru 

menjelaskan pada peserta didik bagaimana membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

4. Membimbing bekerja dan belajar, yaitu guru mengemukakan tujuan, 

memotivasi peserta didik untuk belajar, menyediakan obyek dan membuat 

perangkat pembelajaran. 

5. Evaluasi, yaitu guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya. 

6. Mengenali prestasi, yaitu guru mencari cara untuk mengenali baik usaha dan 

prestasi individu juga kelompoknya dan member penghargaan terhadap 

usaha-usaha kelompok maupun individu. 

 

2.1.2.6 Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

Jarolimek dan Parker (1993: 24-25), mengatakan dalam pembelajaran cooperative 

learning memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pembelajaran 

kooperatif adalah: 

1. Saling ketergantungan yang positif 

2. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu 

3. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas 

4. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan 

5. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru 

6. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi 

yang menyenangkan. 
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Kelemahan pembelajaran kooperatif yang berasal dari dalam (intern) adalah: 

1. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu 

memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. 

2. Agar proses pembelajaran berjalan lancar maka dibutuhkan dukungan 

fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. 

3. Selama kegiatan diskusi kelompok belangsung, kecenderungan topic 

permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

4. Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang maka dapat 

mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tidak terlepas dari kelemahan di samping kekuatan yang ada padanya. 

Kelemahan tersebut antara lain terkait dengan kesiapan guru dan siswa untuk 

terlibat dalam suatu strategi pembelajaran yang memang berbeda dengan 

pembelajaran yang selama ini diterapkan. Guru terbiasa memberikan semua 

materi kepada para siswanya, mungkin memerlukan waktu untuk dapat berangsur-

angsur mengubah kebiasaan tersebut. 

Terlepas dari kelemahannya, model pembelajaran kooperatif mempunyai 

kekuatan dalam mengembangkan softskills siswa seperti kemampuan 

berkomunikasi, berfikir kritis, bertanggung jawab, serta bekerja sama. Jika 

kelemahan dapat diminimalkan, maka kekuatan model ini akan membuahkan 

proses dan hasil belajar yang dapat memacu peningkatan potensi siswa secara 

optimal. Oleh sebab itu, sangat diharapkan guru mencoba menerapkan model 

pembelajaran kooperatif. Guru dapat mengembangkan model ini sesuai dengan 

bidang studinya, bahkan mungkin dari model para guru dapat mengembangkan 

model lain yang lebih meyakinkan. 
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2.1.3 Pembelajaran Kooperatif Tipe Problem Based Instruction (PBI) 

Problem Based Instruction yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) telah dikenal sejak zaman John Dewey. 

Menurut Dewey (dalam Sudjana 2001: 19) pembelajaran berbasis masalah adalah 

interaksi antara stimulus dengan respons,merupakan hubungan antara dua arah 

belajar dan lingkungan. Lingkungan member masukan kepada siswa berupa 

bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan 

bantuan itu secara efektif sehingga yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, 

dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. Jadi, dalam PBI mendominasi 

pembelajaran student centered daripada teacher centered. 

Ada banyak definisi tentang Problem Based Instruction, seperti yang 

dikemukakan oleh Arends, Ibrahim dan Nur,dan Duch J.B. Arends (Trianto, 2007: 

68) mendefinisikan PBIsebagai berikut: Problem Based Instruction merupakan 

suatu model pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik 

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan 

inkuiridan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan 

kepercayaan diri.  

Ibrahim dan Nur (2005: 3) menyatakan bahwa “Problem Based Instruction 

merupakan pembelajaran yang menyajikan siswa situasi masalah yang autentik 

dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk 

melakukan penyelidikan”. 

Problem Based Instruction merupakan suatu metode pembelajaran yang 

menantang siswa untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok 
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untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah ini digunakan 

untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud 

(Duch J.B, 1995). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa PBI 

merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks pembelajaran bagi siswa melalui proses berfikir dan keterampilan 

pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang 

esensial dari materi pembelajaran. Dengan demikian PBI dapat digunakan untuk 

melatih dan mengembangkan berbagai keterampilan dan kecakapan sains tingkat 

tinggi, serta meningkatkan pencapaian hasil belajar. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Instruction (PBI)  yang 

bertujuan untuk mengembangkan siswa dalam belajar dari pengalaman, kehidupan 

nyata yang berupa masalah yang dihadapi. Hasan F. Maufur (2009:117) Problem 

Based Instruction (PBI)  memusatkan perhatian pada masalah kehidupan yang 

bermakna bagi siswa, peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan 

dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog sangat penting untuk mengenali 

masalah secara tepat dan jelas. 

Kelebihan dari model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) adalah 

siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar 

diserapnya dengan baik, siswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan 

mereka secara mandiri serta memupuk sifat inquiri siswa dan sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

terhadap mata pelajaran ekonomi. 
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Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan. Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah 

yang dipilih. 

2. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, 

dan lain-lain). 

3. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, 

pengumpulan data, hipotesa, dan pemecahan masalah. 

4. Guru membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. 

5. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan (Maufur, 2009: 

118). 

 

2.1.4 Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match (MaM) 

Pembelajaran terpusat pada guru sampai saat ini masih menemukan beberapa 

kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dilihat pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran di kelas, interaksi aktif antara siswa dengan guru atau siswa dengan 

siswa jarang terjadi. Siswa kurang terampil menjawab pertanyaan atau bertanya 

tentang konsep yang diajarkan. Siswa kurang bisa bekerja dalam kelompok 

diskusi dan pemecahan masalah yang diberikan. Mereka cenderung belajar 

sendiri-sendiri. Pengetahuan yang didapat bukan dibangun sendiri secara bertahap 

oleh siswa atas dasar pemahaman sendiri. Karena siswa jarang menemukan 

jawaban atas permasalahan atau konsep yang dipelajari. 

Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa ternyata dengan 

pendekatan pembelajaran seperti itu hasil belajar siswa dirasa belum maksimal. 

Hal ini tampak pada pencapaian nilai akhir siswa. Dalam satu tahun belakangan 

ini siswa yang memperoleh nilai 60 ke atas tidak lebih dari 25%. 
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Rendahnya pencapaian nilai akhir siswa ini, menjadi indikasi bahwa pembelajaran 

yang dilakukan selama ini belum efektif. Nilai akhir dari evaluasi belajar belum 

mencakup penampilan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, hingga sulit 

untuk mengukur keterampilan siswa. 

Untuk memperbaiki hal tersebut perlu disusun suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang lebih komprehensip dan dapat mengaitkan materi teori dengan 

kenyataan yang ada di lingkungan sekitarnya. Atas dasar itulah peneliti mencoba 

mengembangkan pendekatan kooperatif dalam pembelajaran dengan metode 

Make a Match (MaM). 

Model pembelajaran kooperatif didasarkan atas falsafah homo homini 

socius, falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah mahluk sosial (Lie, 

2003:27). Sedangkan menurut Ibrahim (2000:2) model pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang membantu siswa mempelajari isi akademik 

dan hubungan sosial. Ciri khusus pembelajaran kooperatif mencakup lima unsur 

yang harus diterapkan, yang meliputi; saling ketergantungan positif, tanggung 

jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota dan evaluasi proses 

kelompok (Lie, 2003:30). 

Model pembelajaran kooperatif bukanlah hal yang sama sekali baru bagi guru. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam 

kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang dan 

rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku 

yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender. Model pembelajaran 
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kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas, guru menerapkan 

metode pembelajaran Make a Match (MaM). Metode Make a Match (MaM) atau 

mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada 

siswa. Penerapan metode ini dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari 

pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa 

yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. 

Teknik metode pembelajaran Make a Match (MaM) atau mencari pasangan 

dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu keunggulan tehnik ini adalah 

siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam 

suasana yang menyenangkan. Langkah-langkah penerapan metode Make a Match 

(MaM) sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik 

yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu 

jawaban. 

2. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/jawaban. 

3. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

4. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. Misalnya: 

pemegang kartu yang bertuliskan nama tumbuhan dalam bahasa Indonesia 

akan berpasangan dengan nama tumbuhan dalam bahasa latin (ilmiah). 

5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi 

poin. 

6. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya (tidak 

dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) akan mendapatkan 

hukuman, yang telah disepakati bersama. 

7. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

8. Siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa lainnya yang memegang 

kartu yang cocok. 
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9. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi 

pelajaran(Suyatno, 2009: 121) 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Untuk membandingkan hasil penelitian penulis dengan penelitian terdahulu maka 

di bawah ini peneliti akan menuliskan beberapa penelitian yang relevan yang ada 

kaitannya dengan pokok masalah. 

Rita Dwi Anggraini 

(2011) 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan model 

pembelajaran make a match untuk meningkatkan hasil belajar 

PKn siswa kelas III SDN Bareng 5 Kota Malang”, 

menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Make a 

Match (MaM) dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa 

kelas III SDN Bareng 5 Kota Malang. Perolehan rata-rata hasil 

belajar siswa meningkat, dari rata-rata pretes ke siklus I 

sebesar 39% dari siklus I ke siklus II sebesar 31% dengan 

ketuntasan belajar 89%. Aktivitas belajar siswa juga meningkat 

dari 54 pada siklus I menjadi 78 pada siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 44%. 

Abdul Firman (2011) Dalam penelitiannya yang berjudul “Penggunaan metode 

pembelajaran make a match guna meningkatkan motivasi dan 

kreativitas belajar matematika siswa kelas X SMA Negeri 1 

Cepogo Surakarta”, menyimpulkan bahwa ada peningkatan 

motivasi dan kreativitas belajar yaitu :1) Motivasi 

mendengarkan penjelasan guru sebelum tindakan sebesar 36%, 

setelah siklus I menjadi 68%, setelah siklus II meningkat 

menjadi 76%, dan setelah siklus III menjadi 88%. 2) Memberi 

tanggapan dari guru atau siswa lain sebelum tindakan sebesar 

16%, setelah siklus I menjadi 28%, setelah siklus II meningkat 

menjadi 40%, dan setelah siklus III menjadi 56% . 3) 

Mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebesar 

12%, setelah siklus I menjadi 28%, setelah siklus II meningkat 

menjadi 44%, dan setelah siklus III menjadi 64%. 4) 

Kreativitas siswa dalam menanyakan proses jawaban sebelum 

tindakan sebesar 8%, setelah siklus I menjadi 20%, setelah 

siklus II meningkat menjadi 32%, dan setelah siklus III 

menjadi 52%. 5) Menjelaskan materi dengan kalimat sendiri 

sebelum tindakan sebesar 20%, setelah siklus I menjadi 24%, 

setelah siklus II meningkat menjadi 28%, dan setelah siklus III 

menjadi 64%. 6) Memberikan jawaban secara detail dan 

terperinci sebelum tindakan sebesar 16%, setelah siklus I 

menjadi 36%, setelah siklus II meningkat menjadi 52%, dan 

setelah siklus III menjadi 80%. 
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(Lanjutan) 

Herry Prasetyo 

(2011) 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Model 

Problem Based Instruction (PBI) untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika pada Pokok 

Bahasan Bangun Ruang Sisi Lengkung di Kelas IX H SMP 

Negeri 2 Majenang”, menyimpulkan bahwa (1) Rata-rata skor 

tes pemecahan masalah meningkat pada tiap aspeknya, yaitu 

pemahaman masalah dari skor 3.15 pada siklus 1 meningkat 

menjadi 3.94 pada siklus 2, rencana pemecahan masalah dari 

2.15 meningkat menjadi 3.59, melaksanakan rencana dari 5.5 

meningkat menjadi 7, menafsirkan hasil dari 0.5 meningkat 

menjadi 3.25. Secara keseluruhan rata-rata skor tes 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa meningkat, 

yaitu skor pada siklus 1 adalah 11.29 dan pada siklus 2, _2_24 
(sangat baik). (2) Persentase aktivitas siswa dalam diskusi 

memecahkan masalah matematika mengalami peningkatan 

yaitu, 49.72% aktif berdiskusi dalam memecahkan masalah 

matematika pada siklus 1 dan pada siklus 2 menjadi 75.42 % 

(kategori baik). 

Sari Anggraini 

(2012) 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Model 

Problem Based Instruction dalam Pembelajaran Matematika 

pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 15 Palembang” 

menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model problem based 

instruction diperoleh dari gabungan nilai latihan (35%) dan 

nilai tes akhir (65%). Dengan demikian hasil belajar siswa 

setelah penerapan model problem based instruction dalam 

pembelajaran matematika termasuk dalam kategori baik 

dengan rata-rata 75,8. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam proses pembelajaran, belajar berkaitan dengan proses pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru untuk memperoleh hasil 

terbaik bagi siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, tingkat keberhasilannya 

tergantung dari proses belajar mengajar yang terjadi.  Tinggi rendahnya 

pencapaian prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi mencerminkan 

tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Agar mencapai tujuan 

tersebut, siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri 

sehingga akan memungkinkan tercapainya tujuan belajar yang optimal. 
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Arends (2001: 24) berpendapat bahwa tidak ada satu model pembelajaran yang 

paling baik diantara yang lainnya, karena masing-masing model pembelajaran 

dapat dirasakan baik apabila telah diujicobakan untuk mengajarkan materi 

pelajaran tertentu. Dengan demikian, model pembelajaran yang dipilih harus 

mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa dan tidak menimbulkan kejenuhan 

bagi siswa ketika belajar. Oleh karena itu, dalam implementasinya di lapangan 

seorang guru harus membuat variasi atau kombinasi model mengajar sesuai 

dengan sifat dan karakteristik dari materi yang akan dipelajari yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

ekonomi. 

Metode Make a Match (MaM) atau mencari pasangan merupakan salah satu 

alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan metode ini dimulai dari 

teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal 

sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. 

Teknik metode pembelajaran Make a Match (MaM) atau mencari pasangan 

dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu keunggulan tehnik ini adalah 

siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam 

suasana yang menyenangkan diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar 

siswa terhadap mata pelajaran ekonomi. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pikir sebagai 

berikut: 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada perbedaan hasil belajar Ekonomi antara siswa dengan perlakuan model 

pembelajaran Problem Based Instruction dan model pembelajaran Make A 

Match pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sumberjaya Lampung Barat. 

2. Ada perbedaan efektifitas antara model pembelajaran Problem Based 

Instruction dan model pembelajaran Make A Match pada siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Sumberjaya Lampung Barat. 

Hipotesis ini dirumuskan menjadi hipotesis verbal dan statistic. 

1. Hipotesis Verbal 

a. Ho: Tidak ada perbedaan hasil belajar Ekonomi antara siswa dengan 

perlakuan model pembelajaran Problem Based Instruction dan 

model pembelajaran Make A Match pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Sumberjaya Lampung Barat. 

Hasil 

Belajar 
Post test 

Model PBI 

(kelas 

eksperimen) 

XI IPS 1 

Pre test 

Hasil 

Belajar 
Post test 

Model MaM 

(kelas 

pembanding) 
XI IPS 2 
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    Ha: Ada perbedaan hasil belajar Ekonomi antara siswa dengan 

perlakuan model pembelajaran Problem Based Instruction dan 

model pembelajaran Make A Match pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Sumberjaya Lampung Barat. 

b. Ho: Tidak ada perbedaan efektifitas antara model pembelajaran 

Problem Based Instruction dan model pembelajaran Make A Match 

pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sumberjaya Lampung 

Barat. 

    Ha: Ada perbedaan efektifitas antara model pembelajaran Problem 

Based Instruction dan model pembelajaran Make A Match pada 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sumberjaya Lampung Barat. 

 

2. Hipotesis Statistik 

a. Ho: µ1 = µ2    Ha: µ1 ≠ µ2 

b. Ho: µ1 = µ2    Ha: µ1 ≠ µ2 


