
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses 

pembelajaran. Berakhirnya proses pembelajaran yang dilalui oleh siswa 

berarti ada hasil yang diharapkan dapat merubah perilaku siswa tersebut 

dari yang tidak tahu menjadi tahu. Hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar 

siswa identik dengan nilai yang diperoleh siswa pada tes yang diujikan 

setelah berakhirnya proses pembelajaran.  

 
Menurut Oemar Hamalik (2004:30) hasil belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Pendapat lain disampaikan oleh Snelbeker (dalam Rusmono, 2014: 8) bahwa 

perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah melakukan 

perbuatan belajar adalah hasil belajar, karena belajar pada dasarnya adalah 

bagaimana perilaku seseorang berubah sebagai akibat dari pengalaman. 

 

Hasil belajar menurut Bloom (dalam Sudjana, 2014: 8) merupakan 

perubahan perilaku yang meliputi tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Ranah kognitif meliputi tujuan-tujuan belajar yang 
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berhubungan dengan memanggil kembali pengetahuan dan pengembangan 

kemampuan intelektual dan keterampilan. Ranah afektif meliputi tujuan- 

tujuan belajar yang menjelaskan perubahan sikap, minat, nilai- nilai dan 

pengembangan apresiasi serta penyesuaian. Ranah psikomotorik mencakup 

perubahan perilaku yang menunjukan bahwa siswa telah mempelajari 

keterampilan manipulatif fisik tertentu. 

 

 

Sementara itu, kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah belajar 

menurut Gagne, Briggs, dan Wager (dalam Rusmono 2014: 9) adalah 

kapabilitas atau penampilan yang dapat diamati sebagai hasil belajar 

yang dikategorikan menjadi lima, yaitu keterampilan intelektual, strategi 

kognitif, informasi verbal, sikap dan keterampilan motorik. Hasil belajar 

merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam 

proses pembelajaran. Siswa dapat mengukur sejauh mana kemampuannya 

dari hasil belajar yang diperoleh, sedangkan guru dapat mengevaluasi 

penggunaan metode pembelajaran dari keberhasilan belajar yang dicapai 

oleh siswa.  

 

Cara mengukur keberhasilan proses pembelajaran menurut Djamarah (2006: 

107) dibagi atas beberapa tingkatan taraf sebagai berikut :  

a. istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh 

siswa.  

b. baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat 

dikuasai 76%-99%.  

c. baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%.  

d. kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%  

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik 

pada diri siswa setelah mengalami proses belajar melalui interaksi 

dengan lingkungan belajarnya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
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2. Belajar dan Teori Belajar 

 

Berbicara tentang pendidikan, erat kaitannya dengan proses belajar yang 

terjadi pada siswa. Keberhasilan dalam dunia pendidikan seringkali 

dikaitkan dengan keberhasilan proses pembelajaran. Pembelajaran 

berasal dari kata dasar belajar. Menurut Gagne, Briggs, dan Wager dalam 

Rusmono (2014: 6), pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. 

Instruction is set of events that effect learners in such a way that learning 

is facilitated. Pendapat lain dikemukakan oleh Kemp dalam Rusmono 

(2014: 6) bahwa pembelajaran merupakan proses yang kompleks yang 

terdiri atas fungsi dan bagian- bagian yang saling berhubungan satu sama 

lain serta diselenggarakan secara logis untuk mencapai keberhasilan 

belajar. 

 

Selanjutnya Smith dan Ragan (dalam Rusmono, 2014: 6) mengemukakan 

bahwa pembelajaran merupakan aktivitas penyampaian informasi dalam 

membantu siswa mencapai tujuan, khususnya tujuan-tujuan belajar, 

tujuan siswa dalam belajar. Guru dapat membimbing, membantu dan 

mengarahkan siswa dalam belajar agar siswa memiliki pengetahuan dan 

pemahaman berupa pengalaman belajar.  

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran 

merupakan proses yang terdiri dari bagian-bagian yang saling 

berhubungan dan dilaksanakan untuk memungkinkan siswa memperoleh 

pengalaman belajar yang memadai guna mencapai keberhasilan dalam 

belajar. 
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Belajar merupakan proses dimana seseorang mempelajari sesuatu hal 

yang belum diketahui sehingga menjadi tahu. Slameto (2010: 2), 

mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Sedangkan, menurut Dalyono (2009: 49) belajar 

adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan 

di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, 

kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. 

 

Menurut Mayer, yang dikutip oleh Seels dan Rita (dalam Rusmono, 

2014: 12) belajar menyangkut adanya perubahan yang relatif permanen 

pada pengetahuan atau perilaku seseorang karena pengalaman. 

Pengalaman terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan 

lingkungannya, termasuk interaksi antara siswa dengan lingkungan 

belajarnya di sekolah.  

 

Djamarah (2006: 13) mengatakan bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungan yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

Menurut beberapa pengertian yang telah diuraikan tersebut dapat 

dipahami bahwa belajar merupakan serangkaian proses yang dilakukan 

oleh individu untuk memahami hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui 

dengan harapan terjadi perubahan dalam diri individu tersebut baik dari 

segi kognitif, afektif dan psikomotorik setelah melalui proses tersebut.   
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Pengertian belajar tidak terlepas dari berbagai teori belajar. Teori belajar 

pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya 

belajar atau bagaimana pengetahuan diproses di dalam pikiran siswa. 

Berdasarkan teori belajar, pembelajaran diharapkan dapat lebih 

meningkatkan hasil belajar siswa. Seorang guru hendaknya memahami 

teori belajar yang melandasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan di 

kelas agar model pembelajaran yang diberikan sesuai dengan materi 

pelajaran, perkembangan kognitif siswa, serta sesuai dengan situasi 

sekolah. Model pembelajaran Problem Based Learning dan Make A 

Match dilandasi oleh teori-teori belajar yaitu teori belajar behaviorisme 

dan konstruktivisme.  

 

Teori belajar behaviorisme menurut Skinner (dalam Budiningsih, 2012: 

24) mengemukakan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan 

respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang 

kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Artinya dapat dipahami 

bahwa seseorang dianggap telah belajar jika telah mampu menunjukan 

perubahan tingkah laku. Budiningsih (2012: 28) mengemukakan bahwa 

teori behaviorisme memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, 

pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, 

sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar 

adalah memindahkan pengetahuan (transfer of knowledge) ke orang yang 

belajar. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori belajar 

behaviorisme menekankan pada stimulus yang diberikan oleh guru dan 

direspon oleh siswa melalui serangkaian proses yang kemudian 

menimbulkan perubahan tingkah laku. Belajar adalah pengaruh dari 

lingkungan yang dilakukan secara terus menerus dan akhirnya akan merubah 

tingkah laku seseorang individu. Oleh karena itu, dibutuhkan interaksi 

yang terjadi di lingkungan belajar siswa. 

 

Aplikasi teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari 

beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, 

karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia 

(Budiningsih, 2012: 27). Pemahaman dari teori belajar behaviorisme 

yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah objektif dan telah 

terstruktur rapi akan berdampak pada siswa sebagai subjek belajar. Siswa 

harus dihadapkan pada aturan yang jelas dan ditetapkan secara ketat 

ketika ia belajar, sehingga pembelajaran erat kaitannya dengan 

penegakan disiplin.  

 

Budiningsih (2012: 28) mengatakan dalam pembelajaran berdasarkan 

teori behaviorisme kegagalan atau ketidakmampuan siswa dikategorikan 

sebagai kesalahan yang perlu dihukum dan keberhasilan belajar 

dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa dalam teori behaviorisme hadiah dan 

hukuman dipandang sebagai suatu hal yang harus diperhatikan dalam 

pembelajaran. 
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Berdasarkan pengertiannya, tujuan pembelajaran menurut teori 

behaviorisme ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan 

belajar sebagai aktivitas yang menuntut siswa untuk mengungkapkan 

kembali pengetahuan yang telah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis 

atau tes. Secara umum, langkah-langkah pembelajaran yang berpijak 

pada teori behaviorisme adalah sebagai berikut. 

 

1) Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran 

2) Menganalisis lingkungan kelas termasuk mengidentifikasi 

pengetahuan awal siswa. 

3) Menentukan materi pelajaran. 

4) Memecah materi pelajaran menjadi bagian kecil, meliputi pokok 

bahasan, sub pokok bahasan, topik, dsb. 

5) Menyajikan materi pelajaran. 

6) Memberikan stimulus, berupa pertanyaaan (lisan atau tulisan), 

tes/kuis, latihan dan tugas-tugas. 

7) Mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. 

8) Memberikan penguatan ataupun hukuman. 

9) Memberikan stimulus baru. 

10) Mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. 

11)  Memberikan penguatan lanjutan ataupun hukuman. 

12) Demikian seterusnya. 

13) Evaluasi hasil belajar. 

(Budiningsih, 2012: 29-30) 

 

 

Teori belajar yang lain adalah teori belajar konstruktivisme yang 

dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori belajar ini 

memandang bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi siswa  

sendiri. Konstruktivisme memandang sangat kecil kemungkinan adanya 

transfer pengetahuan dari seseorang kepada yang lain.  

Von Galserfeld dalam Budiningsih (2012: 57) mengemukakan bahwa ada 

beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi 

pengetahauan yaitu: 1) kemampuan mengingat dan mengungkapkan 

kembali pengalaman, 2) kemampuan membandingkan dan mengambil 

keputusan akan kesamaan dan perbedaan, dan 3) kemampuan untuk lebih 

menyukai suatu pengalaman yang satu dari pada yang lain. 
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Jadi, dapat dipahami bahwa pengalaman bisa menjadi unsur penting dalam 

membentuk dan mengembangkan pengetahuan. Keterbatasan pengalaman 

seseorang pada suatu hal juga dapat membatasi pengetahuannya terhadap 

suatu hal, sehingga pengetahuan awal dan pengalaman belajar merupakan 

hal yang penting dalam teori konstruktivisme. 

 

Menurut Dewey (dalam Rusmono 2014: 12), sekolah seharusnya dapat 

mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas seharusnya 

menjadi laboratorium untuk penyelidikan kehidupan nyata dan 

pemecahan masalah, apa yang siswa pelajari berhubungan dengan apa 

yang mereka ketahui sebelumnya. Artinya, pengetahuan yang dimiliki 

siswa merupakan hasil konstruksi siswa itu sendiri.  

 

Menurut Panen (dalam Rusmono, 2014: 16) proses belajar 

konstruktivisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

(1) Belajar berarti membentuk makna, makna diciptakan oleh siswa dari 

apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. Kontruksi arti itu 

dipengaruhi oleh pengertian yang ia miliki. 

(2) Kontruksi arti merupakan proses yang terus menerus, setiap kali 

berhadapan dengan fenomena atau persoalan yang baru, siswa selalu 

akan mengadakan rekontruksi. 

(3) Belajar bukanlah kegiatan fakta, melainkan lebih merupakan suatu 

proses pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. 

Belajar bukanlah hasil perkembangan melainkan merupakan 

perkembangan diri, suatu perkembangan menuntut penemuan dan 

pengaturan kembali pemikiran seseorang. 

(4) Proses belajar terjadi pada waktu skema seseorang dalam 

kesenjangan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. 

(5) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik 

dan lingkungan. 

(6) Hasil belajar siswa tergantung pada apa yang telah diketahui siswa: 

konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi 

dengan bahan yang dipelajari. 
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Sedangkan, menurut Matthews (dalam Rusmono, 2014: 17) pembelajaran 

berlandaskan konstruktivisme memiliki ciri-ciri: 

(1) Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan 

motivasi dalam mempelajari suatu topik, dan diberi kesempatan 

mengadakan observasi terhadap topik yang hendak dipelajari 

(2) Elisitasi, yakni siswa dibantu untuk mengungkapkan idenya secara 

jelas dengan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain- lain 

(3) Rekonstruksi ide, meliputi klarifikasi ide, emmbangun ide baru dan 

mengevaluasi ide dengan eksperimen 

(4) Penggunaan ide dalam banyak situasi 

(5) Review 

 

 

Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses 

pembentukan pengetahuan yang dilakukan oleh subjek belajar, sehingga 

subjek belajar harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun 

konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari 

(Budiningsih, 2012: 58). Jadi kegiatan belajar dalam teori ini sepenuhnya 

ada pada siswa. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memberi 

peluang optimal bagi terjadinya proses belajar, namun yang pada 

akhirnya paling menentukan adalah niat belajar siswa itu sendiri.  

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa teori konstruktivisme 

memandang bahwa belajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan 

dari guru kepada siswa, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan 

siswa membangun sendiri pengetahuannya. Belajar berarti partisipasi 

guru bersama siswa  dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, 

mencari kejelasan, bersikap kritis dan mengadakan pemecahan masalah.  
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3. Model Pembelajaran  

 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas, guru akan 

merencanakan bagaimana pembelajaran akan dikelola pada sekelompok 

siswa. Guru akan merancang model pembelajaran yang cocok diterapkan 

pada kondisi kelas sebelum proses pembelajaran berlangsung. Model 

pembelajaran memiliki peran yang cukup besar bagi berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar.  

 

Joyce dan Weil (dalam Huda, 2013: 73) mendeskripsikan model 

pembelajaran sebagai rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum, mendesain materi- materi instruksional, dan 

memandu proses pembelajaran di ruang kelas atau di setting yang 

berbeda. Model pembelajaran Joyce dan Weill didasarkan atas 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Meletakkan tekanan yang seimbang pada guru dan siswa, dalam 

kegiatan belajar mengajar kedua pihak sama- sama aktif. 

b. Dapat didemonstrasikan dan dipelajari dalam waktu yang singkat. 

c. Dapat dijadikan bekal bagi calon guru untuk membangun model 

pembelajaran itu sendiri di kemudian hari. 

 
Menurut Rusman (2011: 133) model pembelajaran dapat dijadikan pola 

pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai 

dan efisien bagi para guru untuk mencapai tujuan pendidikannya. Model 

pembelajaran dirancang untuk tujuan tertentu dengan meminta siswa untuk 

terlibat aktif dalam tugas-tugas kognitif dan sosial tertentu. Model 



23 

 

pembelajaran yang diterapkan di kelas ada yang berpusat pada cara 

penyampaian guru dan ada yang berfokus pada respon siswa sebagai subjek 

dalam pembelajaran. Semua model pembelajaran pada dasarnya 

menekankan pada bagaimana membantu siswa belajar, mengkonstruksi 

pengetahuan mereka, dan berinteraksi dengan lingkungan belajar agar tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Banyak model pembelajaran 

yang dapat dijadikan alternatif bagi guru untuk menciptakan suasana dan 

kegiatan belajar yang efektif, salah satunya melalui model pembelajaran 

kooperatif.  

 

4. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

 

Siswa yang telah melalui proses belajar diharapkan dapat berkembang 

secara utuh, baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Oleh 

karena itu, dibutuhkan model pembelajaran yang dapat mendorong 

terjadinya proses pembelajaran dengan hasil belajar yang optimal bagi 

perkembangan potensi siswa tersebut. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran Problem Based 

Learning atau dikenal dengan model PBM (Pembelajaran Berbasis 

Masalah).  

 

Barrows mendefinisikan Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning/PBL) sebagai pembelajaran yang diperoleh melalui proses 

menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. Masalah tersebut 

ditemukan pertama- tama dalam proses pembelajaran. PBL merupakan 

salah satu bentuk peralihan dari paradigma pengajaran menuju paradigma 

pembelajaran (Huda, 2013: 271). 
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Jadi, model pembelajaran problem based learning memfokuskan pada 

pembelajaran siswa, bukan pada pengajaran guru. Model pembelajaran 

ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari solusi atas 

masalah yang disajikan dalam pembelajaran berdasarkan pengetahuan 

yang diperoleh siswa. Panen (dalam Rusmono, 2014: 74) mengatakan 

dalam model pembelajaran Problem Based Learning, siswa diharapkan 

untuk terlibat dalam proses penelitian yang mengharuskannya untuk 

mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data dan menggunakan 

data tersebut untuk pemecahan masalah.  

 

Smith dan Ragan (dalam Rusmono, 2014: 74) mengatakan bahwa strategi 

pembelajaran dengan PBL merupakan usaha untuk membentuk suatu 

proses pemahaman isi suatu mata pelajaran pada seluruh kurikulum. 

Pendapat lain, mengenai pengertian model pembelajaran problem based 

learning, yaitu problem based learning merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga 

merangsang peserta didik untuk belajar (Kurniasih dkk, 2014: 75). 

 

Selanjutnya, menurut Rusman (2012: 229), PBL merupakan inovasi 

dalam pembelajaran karena dalam PBL kemampuan berpikir siswa betul- 

betul dioptimalisasi melalui proses kerja kelompok atau tim yang 

sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, 

dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan, dapat dipahami 

bahwa model pembelajaran problem based learning merupakan suatu 
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model pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai titik awal siswa 

belajar, memperoleh pengetahuan baru, dan mengorganisasikan ide-ide 

mereka berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya dari berbagai 

sumber belajar untuk kegiatan pemecahan masalah kontekstual atau 

permasalahan yang nyata. 

 

Ciri- ciri model pembelajaran Problem Based Learning menurut 

Rusmono (2014: 74) terdiri dari: (1) menggunakan permasalahan dalam 

dunia nyata, (2) pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah, (3) 

tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa, dan (4) guru berperan sebagai 

fasilitator. 

 

Sementara itu, Lloyd-Jones, Margeston, dan Bligh (dalam Huda, 2013: 

271) menjelaskan fitur- fitur penting dalam PBL. Mereka menyatakan 

bahwa ada tiga elemen dasar yang seharusnya muncul dalam pelaksanaan 

PBL, yaitu menginisiasi pemicu/ masalah awal (initiating trigger), 

meneliti isu- isu yang diidentifikasi sebelumnya dan memanfaatkan 

pengetahuan dalam memahami lebih jauh situasi masalah. 

 

Lebih lanjut menurut Baron (dalam Rusmono, 2014: 74) masalah yang 

digunakan dalam pembelajaran harus relevan dengan tujuan 

pembelajaran, mutakhir dan menarik, berdasarkan informasi yang luas, 

terbentuk secara konsisten dengan masalah lain, dan termasuk dalam 

dimensi kemanusiaan.  

 

Model pembelajaran problem based learning selain melibatkan siswa 

secara perorangan juga melibatkan siswa melakukan kegiatan- kegiatan 

kelompok. Kegiatan yang dilakukan siswa di dalam kelompok antara lain 

membaca kasus, menemukan masalah mana yang paling relevan dengan 
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tujuan pembelajaran, membuat rumusan masalah, membuat hipotesis, 

mengidentifikasi sumber- sumber informasi, diskusi dan pembagian 

tugas, kemudian melaporkan dan mendiskusikan penyelesaian masalah 

secara kelompok dengan presentasi di depan kelas. 

 

Proses pembelajaran dengan strategi PBL juga melibatkan siswa 

melakukan kegiatan perorangan, seperti membaca dari berbagai sumber, 

meneliti dan menyampaikan temuan. Kegiatan di kelas adalah menerima 

umpan balik dari kelompok lain, di bawah panduan guru. Model 

pembelajaran PBL menempatkan guru sebagai fasilitator atau tutor bagi 

siswa dalam belajar. 

 

Adapun tugas guru sebagai tutor dalam PBL  menurut Rusmono (2014: 

77) mencakup hal-hal berikut: 

(1) Mengelola strategi PBL dan langkah-langkahnya 

(2) Memfasilitasi berfungsinya kelompok kecil 

(3) Memandu siswa untuk mempelajari materi khusus (isi mata 

pelajaran) menuju mekanisme dan konsep dan bukan solusi dari 

masalah 

(4) Mendukung otonomi siswa dalam belajar 

(5) Mendukung humanisme melalui kesatuan keilmuan, penghargaan 

terhadap nilai-nilai empati 

(6) Menstimulasi motivasi untuk mengarahkan dan mempengaruhi 

perkembangan siswa 

(7) Mengevaluasi pembelajaran 

(8) Bertindak sebagai mediator antara siswa dan program 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran dengan 

PBL adalah pembelajaran yang dimulai dengan kegiatan kelompok yang 

dilakukan oleh kelompok- kelompok siswa di kelas, kegiatan perorangan, 

yaitu siswa melakukan kegiatan membaca dari berbagai sumber, meneliti 
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dan menyampaikan temuannya, dan terakhir kegiatan di kelas, yaitu 

mempresentasikan laporan dan diskusi antar kelompok di bawah 

bimbingan guru.  

 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan PBL tidak terlepas dari 

rumusan masalah sebagai faktor utamanya. Oleh karena itu materi 

pelajaran atau topik yang akan didiskusikan tidak terbatas pada materi 

pelajaran yang bersumber dari buku saja, tetapi juga dari sumber yang 

lain seperti peristiwa-peristiwa tertentu yang sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. 

 

Menurut Sanjaya (dalam Rusmono, 2014: 78) dalam pembelajaran 

dengan PBL, terdapat lima kriteria dalam memilih materi pelajaran, 

yaitu: 

(1) Materi pelajaran harus mengandung isu-isu yang mengandung 

konflik yang dapat bersumber dari berita, video, rekaman, dan 

sebagainya 

(2) Materi yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan 

siswa, sehingga setiap siswa dapat mengikutinya dengan baik 

(3) Materi yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan 

keperluan orang banyak sehingga dirasakan manfaatnya 

(4) Materi yang dipilih merupakan bahan yang mendukung kompetensi 

yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku 

(5) Materi yang dipilih sesuai dengan minat siswa, sehingga setiap siswa 

merasa perlu untuk mempelajarinya  

 

Salah satu kegiatan guru dalam pembelajaran dengan model PBL adalah 

membuat RPP. RPP yang dibuat dalam pembelajaran PBL disarankan 

oleh Mohamad Nur (dalam Rusmono, 2014: 81) berisi:  

(1) tujuan,  

(2) standar (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar),  
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(3) prosedur yang terdiri atas: (a) mengorganisasikan siswa pada situasi 

masalah, (b) mengorganisasikan siswa untuk penyelidikan, (c) 

membantu penyelidikan individual dan kelompok, mengembangkan 

dan mempresentasikan karya, (d) analisis dan evaluasi proses 

pemecahan masalah dan (e) assesmen pembelajaran siswa. 

 

Selanjutnya, untuk melaksanakan pembelajaran dengan PBL, ada lima 

tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang meliputi tahap 

orientasi masalah, pengorganisasian siswa untuk belajar, penyelidikan 

mandiri dan kelompok, pembuatan hasil karya, dan evaluasi. 

Tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan model Problem 

Based Learning secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2. Tahapan Pembelajaran Dengan Model PBL 

Tahap Pembelajaran Perilaku Guru 

Tahap 1: 

Mengorganisasikan siswa 

kepada masalah 

Guru menginformasikan tujuan-tujuan 

pembelajaran, mendeskripsikan kebutuhan-

kebutuhan logistik penting, dan memotivasi 

siswa agar terlibat dalam kegiatan 

pemecahan masalah yang mereka pilih 

sendiri 

Tahap 2: 

Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa menentukan dan 

mengatur tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah  

Tahap 3:            

Membantu penyelidikan 

mandiri dan kelompok 

Guru mendorong siswa mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, mencari penjelasan dan solusi 

Tahap 4:  

Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

karya serta pameran 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan hasil karya yang sesuai 

sepeti laporan, rekaman, video, dan model, 

serta membentu mereka berbagi karya 

mereka.  

Tahap 5:        

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa melakukan refleksi 

atas penyelidikan dan proses- proses yang 

mereka gunakan 

 (Rusmono, 2014: 81) 
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Bentuk penerapan model PBL menurut Rusmono (2014: 83) adalah: 

(1) Pendahuluan 

(a) Pemberian motivasi 

(b) Pembagian kelompok 

(c) Informasi tujuan pembelajaran 

(2) Penyajian 

(a) Mengorientasikan siswa kepada masalah 

(b) Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

(c) Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

(d) Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya 

(e) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

(3) Penutup 

(a) Merangkum materi yang telah dipelajari 

(b) Melaksanakan tes dan pemberian pekerjaan rumah 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sintaks operasional 

PBL antara lain sebagai berikut: 

a. Siswa disajikan suatu masalah kontekstual 

b. Siswa mendiskusikan masalah dalam tutorial PBL dalam kelompok 

kecil 

c. Siswa terlibat dalam studi independen untuk menyelesaikan masalah 

secara individu di luar bimbingan guru, bisa melalui perpustakaan, 

website, masyarakat dan observasi. 

d. Siswa kembali pada tutorial PBL, kemudian saling berbagi informasi 

yang diperoleh kepada teman kelompoknya atas masalah yang 

disajikan. 

e. Setiap kelompok siswa berdiskusi dan menyajikan solusi atas 

masalah 

f. Siswa bersama guru melakukan review dan evaluasi tentang materi 

yang dipelajari 
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Keberhasilan model pembelajaran problem based learning bergantung 

pada guru dan siswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaan PBL ada beberapa karakteristik yang 

diperlukan guru sebagai tutor dalam pelaksanaan PBL, yaitu memiliki 

pengetahuan tentang proses PBL, memiliki komitmen bahwa 

pembelajaran berpusat pada siswa, memiliki kemampuan menciptakan 

lingkungan belajar yang santai dan tidak mengancam sambil terus 

bertindak mengembangkan diskusi dan berpikir kritis siswa, dapat 

melakukan evaluasi yang konstruktif bagi siswa dan kelompok belajar. 

 

Karakteristik siswa yang belajar dengan model PBL antara lain hadir dan 

aktif dalam setiap pertemuan, memiliki pengetahuan tentang proses PBL, 

berkomitmen bahwa pembelajaran berpusat pada siswa sehingga siswa 

harus aktif dalam pembelajaran, aktif dan berpartisipasi dalam diskusi 

dan berpikir kritis, serta mampu mengevaluasi diri sendiri, kelompok dan 

tutornya. 

 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam 

pembelajaran dengan model Problem Based Learning, yang lebih 

dipentingkan adalah dari segi proses bukan sekedar hasil yang diperoleh 

siswa. Apabila proses belajar dapat berlangsung secara optimal, maka 

kemungkinan besar hasil belajar yang diperoleh juga akan maksimal. 
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5. Model Pembelajaran Make A Match 

 

Model pembelajaran yang diterapkan di kelas seharusnya dapat 

melibatkan siswa secara aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Suasana belajar yang menyenangkan membuat kondisi kelas menjadi 

lebih hidup. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga pada akhirnya 

meningkatkan hasil belajarnya.  

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk keaktifan 

siswa adalah model pembelajaran mencari pasangan (make a match) 

yang pertama kali dikembangkan oleh Lorna Curran pada tahun 1994. 

Model pembelajaran make a match menurut Huda (2011: 135) adalah 

model pembelajaran yang melibatkan siswa mencari pasangan sambil 

mempelajari suatu konsep atau topik tertentu dalam suasana kelas yang 

menyenangkan. 

 

Model pembelajaran make a match adalah tipe model pembelajaran 

konsep. Model pembelajaran ini mengajak siswa mencari jawaban 

terhadap suatu pertanyaan konsep melalui suatu permainan kartu 

pasangan (Komalasari, 2010: 85). Model pembelajaran make a match 

saat ini menjadi salah satu strategi yang penting dalam ruang kelas. 

Model pembelajaran ini dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran 

dan tingkatan kelas (Huda, 2011: 135).  
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Tujuan dari model pembelajaran make a match menurut Huda (2013: 

251) antara lain:  

1) pendalaman materi;  

2) penggalian materi; dan  

3) edutainment. 

 

Pelaksanaan model pembelajaran make a match cukup mudah, namun 

perlu dilakukan persiapan sebelum guru menerapkan model pembelajaran 

ini di dalam kelas. Salah satu persiapannya adalah membuat kartu-kartu 

yang berisi pertanyaan dan jawaban. Menurut Huda (2013: 252) beberapa 

persiapan yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan model 

pembelajaran make a match, antara lain: 

1) Membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan materi yang 

dipelajari, kemudian menuliskan dalam kartu- kartu pertanyaan. 

2) Membuat kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dan 

menuliskan ke dalam kartu-kartu jawaban. 

3) Membuat aturan yang berisi penghargaan bagi siswa yang berhasil 

dan sanksi bagi siswa yang gagal (aturan dapat dibuat bersama 

siswa). 

4) Menyediakan lembaran untuk mencatat pasangan-pasangan yang 

berhasil sekaligus untuk penskoran presentasi. 

 

 

Model pembelajaran make a match melatih siswa untuk aktif di dalam 

pembelajaran dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Model 

pembelajaran make a match dapat menjadi evaluasi bagi guru untuk 

melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan melalui permainan yang menyenangkan. Selain itu, model 

pembelajaran ini memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya dengan bertanya atau menjawab pertanyaan 
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dan saling berinteraksi dengan siswa yang lain di dalam kelas. Hal ini 

dapat menjadikan siswa aktif di dalam pembelajaran. 

 

Langkah-langkah penerapan model pembelajaran make a match menurut 

Huda (2013: 252-253) adalah sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi di rumah (dilakukan untuk sesi review) 

2) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa topik yang 

cocok untuk sesi review. Kartu terdiri dari 2 bagian, yaitu kartu soal 

dan kartu jawaban. 

3) Siswa dibagi ke dalam 2 kelompok, misalnya kelompok A dan B. 

kelompok A mendapat kartu soal, sedangkan kelompok B mendapat 

kartu jawaban. Setiap siswa di masing- masing kelompok mendapat 

1 buah kartu. 

4) Setiap siswa diminta untuk mencari pasangan kartu yang cocok 

dengan kartunya dengan batasan waktu yang telah ditentukan oleh 

guru. 

5) Siswa yang telah menemukan pasangannya sebelum batas waktu 

berakhir diberi poin, dan membentuk kelompok kecil sesuai topik, 

kemudian mempresentasikan topik yang dibahas bersama 

pasangannya di depan kelas. Siswa lain memberikan tanggapan dan 

diberi kesempatan untuk bertanya. 

6) Bagi siswa yang tidak dapat menemukan pasangan kartunya ketika 

waktu telah berakhir akan dikenakan hukuman yang telah disepakati 

bersama.  

7) Guru memberikan klarifikasi atas kebenaran pertanyaan dan jawaban 

dari pasangan yang presentasi. 

8) Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi pelajaran. 

 

 
Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Model 

pembelajaran bisa jadi cocok untuk materi atau tujuan tertentu, tetapi kurang 

cocok untuk materi atau tujuan lainnya, begitu pula dengan model 

pembelajaran make a match. 

 

Menurut Huda (2013: 253) kelebihan model pembelajaran make a match 

antara lain: 

1) Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif 

maupun fisik 

2) Merupakan model yang menyenangkan karena ada unsur permainan 
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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 kelemahan model pembelajaran make a match (Huda, 2013: 

254) adalah: 

1) Jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan banyak waktu 

yang terbuang 

2) Pada awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu 

berpasangan dengan lawan jenisnya 

3) Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan 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 menimbukan 

kebosanan. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa model pembelajaran 

make a match adalah model pembelajaran mencari pasangan dengan 

menggunakan kartu-kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban yang 

sesuai dengan materi yang dipelajari. Model pembelajaran ini digunakan 

untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Model 

pembelajaran ini cukup menyenangkan dan bisa diterapkan untuk semua 

mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

 

6. Motivasi Belajar 

 

Seorang siswa tentunya memiliki harapan dan tujuan dari kegiatan 

belajar yaitu memperoleh keberhasilan dari proses belajar yang ia 

lakukan. Menurut Sardiman (2012: 55) ada beberapa faktor psikologis 

yang memengaruhi seseorang belajar, salah satunya adalah motivasi.  
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Motivasi berasal dari kata motif yang berarti pendorong. Mc. Donald 

(dalam Djamarah 2011: 148) mengatakan bahwa motivation is a energy 

change within the person characterized by affective arousal and 

anticipatory goal reactions yang berarti motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Pendapat yang sama 

dikemukakan oleh Hamalik (2004: 158) bahwa motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

 

Perubahan energi dalam diri seseorang menurut Djamarah (2011: 148) 

adalah berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Seseorang 

yang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka orang tersebut 

mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya 

yang dapat ia lakukan. Begitu pula dengan siswa yang ingin mencapai 

hasil belajar yang baik, ia memiliki motivasi yang kuat agar berhasil 

dalam belajar dengan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya.   

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan dapat dipahami 

bahwa motivasi adalah perubahan pada diri seseorang yang timbul dari 

perasaannya untuk melakukan sesuatu atau memberikan respon untuk tujuan 

yang akan dicapainya. Motivasi diperlukan dalam berbagai kegiatan karena 

motivasi akan menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku akibat 

adanya dorongan atau kekuatan dari dalam diri individu untuk mencapai 

keinginannya. 
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Pengertian motivasi tidak terlepas dari teori motivasi yang mendasari 

timbulnya motivasi. Teori motivasi menurut Maslow dalam Djaali (2012: 

101) mengungkapkan bahwa kebutuhan dasar hidup manusia itu terbagi 

atas lima tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, 

kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan 

aktualisasi diri. 

 

Sedangkan Mc Clelland dalam teorinya Mc Clelland Achievement 

Motivation Theory mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan 

energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan 

tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi 

serta peluang yang tersedia. Teori ini memfokuskan pada tiga kebutuhan 

yaitu kebutuhan akan prestasi (achievement), kebutuhan kekuasaan 

(power), dan kebutuhan afiliasi. 

(http://prasko17.blogspot.com/2013/06/teori-motivasi-prestasi-david-

mcclelland) 
 

 

McClelland dalam Hasibuan (2013: 162) mengelompokkan tiga 

kebutuhan manusia yang dapat memberikan motivasi, yaitu.  

1) Kebutuhan akan prestasi (need for achievement = n. Ach) merupakan 

daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang yang 

akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan 

mengarahkan semua kemampuan yang dimiliki demi mencapai 

prestasi kerja. 

2) Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation = n. Aff.) merupakan 

daya penggerak yang akan memotivasi semangat bekerja seseorang. 

3) Kebutuhan akan kekuasaan ( need for power = n. Pow.) merupakan 

daya penggerak yang memotivasi semangat serta mengarahkan 

semua kemampuan demi mencapai kekuasaan yang terbaik dalam 

organisasi. 
 

 

Sardiman (2012: 75) berpendapat bahwa dalam kegiatan belajar, motivasi 

dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 
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tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu tercapai. Menurut Noehi 

Nasution (dalam Djamarah, 2011: 200) motivasi belajar adalah kondisi 

psikologis yang mendorong seorang siswa untuk melakukan suatu 

kegiatan belajar. 

 

Agar dapat belajar dengan baik diperlukan proses dan motivasi yang baik 

pula. Namun, motivasi tidak pernah dikatakan baik apabila tujuan yang 

diinginkan tidak baik (Sardiman, 2012: 77). Apabila motivasi yang 

timbul untuk aktivitas belajar disebabkan rasa takut atau hukuman, maka 

kegiatan belajar menjadi kurang efektif dan hasilnya tidak tahan lama, 

jika dibandingkan dengan aktivitas belajar yang didukung oleh suatu 

motif yang menyenangkan. 

 

Motivasi belajar ada yang berasal dari dalam diri siswa (motivasi 

intrinsik) dan ada yang berasal dari luar diri siswa (motivasi ekstrinsik). 

Motivasi intrinsik menurut Hamalik (2004: 162) adalah motivasi yang 

tercakup di dalam situasi belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan-

tujuan siswa, misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan 

tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap 

untuk berhasil, menyenangi kehidupan, menyadari sumbangannya 

terhadap usaha kelompok, keinginan diterima oleh orang lain, dan 

sebagainya. Jadi, motivasi intrinsik timbul tanpa pengaruh dari luar. 

 

 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sardiman (2012: 89), yang 

dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif- motif yang menjadi 

aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena di dalam 

diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Seorang siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan melakukan kegiatan 

belajar karena benar-benar ingin mendapat pengetahuan, nilai sikap dan 
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keterampilan agar dapat berubah tingkah lakunya secara konstruktif, 

bukan karena tujuan yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah 

(2011: 149), 

Motivasi itu intrinsik bila tujuannya inheren dengan situasi belajar dan 

bertemu dengan kebutuhan dan tujuan anak didik untuk menguasai nilai-

nilai yang terkandung di dalam pelajaran itu. Siswa termotivasi untuk 

belajar semata-mata untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam 

bahan pelajaran, bukan karena keinginan lain seperti mendapat pujian, 

nilai yang tinggi, atau hadiah dan sebagainya.  

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam motivasi 

intrinsik, siswa melakukan kegiatan belajar karena keinginan yang 

muncul dari dalam dirinya untuk memahami bahan pelajaran yang 

dipelajari dan nilai-nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang 

terkandung di dalamnya untuk mencapai keberhasilan belajar. 

 

Motivasi yang berasal dari luar diri siswa disebut motivasi ekstrinsik. 

Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman (2012: 91) adalah motif-motif 

yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Menurut 

Hamalik (2004: 163) motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

disebabkan oleh faktor dari luar situasi belajar, seperti angka, ijazah, 

hadiah, dan persaingan. Selanjutnya Djamarah (2011: 151) mengatakan 

bahwa motivasi belajar dapat dikatakan ekstrinsik apabila siswa 

menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor- faktor situasi belajar 

dimana siswa belajar karena ingin mencapai nilai yang tinggi, gelar, 

kehormatan, pujian, dan sebagainya.  
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Menurut Sardiman (2012: 83), motivasi yang ada pada diri seseorang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tekun menghadapi tugas 

b. Ulet menghadapi kesulitan 

c. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah 

d. Lebih senang bekerja mandiri 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 

f. Kuat mempertahankan pendapatnya 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

 

Hamzah (2006: 23) mengemukakan ciri-ciri adanya motivasi belajar 

sebagai berikut: 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

4. Adanya penghargaan dalam belajar. 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif. 

 

Motivasi mempunyai peranan yang penting dalam aktivitas 

pembelajaran. Agar peranan motivasi lebih optimal, ada beberapa prinsip 

motivasi dalam belajar yang perlu untuk diketahui yaitu: 

1. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar 

2. Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik 

3. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman 

4. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar 

5. Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar 

6. Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar 

(Djamarah, 2011: 153-155) 

 

Motivasi diperlukan dalam proses belajar mengajar, karena seorang siswa 

yang tidak memiliki motivasi dalam belajar tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar. Oleh karena itu diperlukan peran guru dalam 

melakukan usaha-usaha untuk dapat menumbuhkan dan memberikan 
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motivasi agar siswa melakukan aktivitas belajar. Menurut Sardiman 

(2012: 92-95) ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi dalam 

kegiatan belajar di sekolah antara lain: 

1. Memberi angka  

2. Hadiah  

3. Persaingan atau kompetisi  

4. Ego-involvement  

5. Memberi ulangan  

6. Mengetahui hasil  

7. Pujian  

8. Hukuman  

9. Hasrat untuk belajar  

10. Minat  

11. Tujuan yang diakui  

 

Pendapat lain disampaikan oleh De Decce dan Grawford (dalam 

Djamarah, 2011: 169) ada empat fungsi guru sebagai pengajar yang 

berhubungan dengan pemberian motivasi belajar kepada siswa, yaitu 

guru harus dapat menggairahkan anak didik, memberikan harapan yang 

realistis, memberikan insentif, dan menggairahkan perilaku anak didik ke 

arah yang menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 

 

 

Hasil belajar pada umumnya akan meningkat apabila motivasi untuk 

belajar bertambah. Hal ini dikemukakan oleh Ngalim Purwanto (dalam 

Djamarah 2011: 200) bahwa banyak bakat anak tidak berkembang karena 

tidak diperolehnya motivasi yang tepat. Jika seseorang mendapat 

motivasi yang tepat, maka lepaslah tenaga yang luar biasa, sehingga 

tercapai hasil- hasil yang semula tidak terduga. Ini berarti seorang siswa 

yang termotivasi belajarnya, baik karena dirinya sendiri maupun karena 

pemberian motivasi dari orang lain dapat menimbulkan perubahan pada 

hasil belajar yang diperoleh. 
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Pendapat lain juga dikemukakan oleh Slameto (dalam Djamarah 2011: 

201) bahwa seringkali anak didik yang tergolong cerdas tampak bodoh 

karena tidak memiliki motivasi untuk mencapai prestasi sebaik mungkin. 

Ada atau tidaknya motivasi di dalam diri siswa cukup mempengaruhi 

intelektual siswa tersebut agar dapat berfungsi secara optimal. Kuat atau 

lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi keberhasilan 

belajar (Djamarah, 2011: 201).  

 

Oleh karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan, terutama yang berasal 

dari dalam diri (motivasi intrinsik) dengan cara senantiasa memikirkan 

masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai 

cita-cita, serta senantiasa memasang tekad bulat dan selalu optimis 

bahwa cita-cita dapat dicapai dengan belajar. Namun, dalam hal ini 

bukan berarti motivasi ekstrinsik tidak penting, sebab kemungkinan besar 

keadaan siswa itu dinamis, dan ada komponen lain dalam proses belajar 

yang kurang menarik bagi siswa, sehingga motivasi ekstrinsik juga 

diperlukan. 
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B. Penelitian yang Relevan 

 

Beberapa hasil penelitian yang terkait dengan pokok masalah ini dan sudah 

pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Penelitian Relevan 

No Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Ria 

Novitasari 

(2012) 

Perbandingan 

Pembelajaran Mind 

Mapping dan 

Problem Based 

Learning (PBL) di 

SMP Negeri 9 

Bandar Lampung 

Terdapat perbedaan hasil belajar 

ekonomi siswa yang 

pembelajarannya menggunakan 

model mind mapping dan 

problem based learning dengan 

Sig. 0,003<0,05. Hasil 

keefektifan penggunaan model 

mind mapping dan problem based 

learning adalah 0,78 yang artinya 

penggunaan model problem 

based learning lebih efektif 

dibandingkan model 

pembelajaran mind mapping. 

2 Eri Purwanti 

(2012) 

Studi Perbandingan 

Hasil Belajar 

Ekonomi dengan 

Menggunakan 

Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Group 

Investigation (GI) 

dan Tipe Problem 

Based Learning 

(PBL) di SMAN 1 

Kalirejo Tahun 

Pelajaran 

2012/2013 

Ada perbedaan hasil belajar 

ekonomi yang pembelajarannya 

menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation (GI) 

dibandingkan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Problem Based Learning (PBL). 

Rata- rata hasil belajar ekonomi 

yang pembelajarannya 

menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation (GI) lebih 

tinggi dibandingkan 

menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Problem Based Learning (PBL) 

dengan diperoleh rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen sebesar 

79,37 sedangkan kelas 

pembanding hanya 75,17, dengan 

mean difference sebesar 4,200 

dan t hitung 3,873 > t tabel 1,667. 
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Tabel 3. Lanjutan 

No Penulis  Judul Penelitian Hasil Penelitian 

3 Yuniar 

(2012) 

Upaya 

Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa 

dengan 

Menggunakan 

Model Problem-

Based Learning 

Pada Mata 

Pelajaran IPS di 

Kelas VII.D 

Semester Genap 

SMPN 1 Pulau 

Panggung Tahun 

Pelajaran 

2012/2013 

Model pembelajaran kooperatif 

problem based learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pelaksanaan tindakan dari hasil 

belajar yang diukur dari kognitif 

pada siklus I sebesar 48,57%, 

pada siklus II sebesar 65,75% 

pada siklus III sebesar 85,71%. 

4 Heni Wiji 

Astuti 

(2013) 

Studi Perbandingan 

Hasil Belajar 

Ekonomi 

Menggunakan 

Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Team Game 

Tournament (TGT) 

Dan Tipe Make A 

Match Pada Siswa 

Kelas XI SMA 

Negeri 4 Kotabumi 

Rata-rata hasil belajar ekonomi 

yang pembelajarannya 

menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

yang pembelajarannya 

menggunakan tipe Make a Match. 

Hal ini ditunjukkan dengan rata-

rata nilai 80,34 > 75,36 dan t 

hitung 2,82 > t tabel 1,99. 

Sedangkan untuk hipotesis kedua 

dengan perhitungan manual 

dengan rumus N-Gain diperoleh 

hasil keefektifan yaitu 0,52 > 0,43 

adalah 1,2 yang artinya 

penggunaan model TGT lebih 

efektif dibandingkan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Make a Match. 
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Tabel 3. Lanjutan 

No Penulis  Judul Penelitian Hasil Penelitian 

5 Muji Aprilia 

Fitriani 

(2013) 

Perbandingan Hasil 

Belajar Ekonomi 

Melalui Model 

Pembelajaran Tipe 

Problem Based 

Instruction Dan 

Make A Match 

(Studi pada Siswa 

Kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 

Sumberjaya 

Lampung Barat T.P 

2012/2013 

Ada perbedaan hasil belajar 

ekonomi antara siswa dengan 

perlakuan model pembelajaran 

problem based instruction dan 

model pembelajaran make a 

match dengan Sig. 0,016 < 0,05. 

Sedangkan hasil keefektifan 

adalah 1,02 yang artinya 

penggunaan model problem 

based instruction lebih efektif 

dibandingkan model make a 

match.  

 

C. Kerangka Pikir 

 

Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah berkaitan dengan kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran, salah satunya melalui model 

pembelajaran. Model pembelajaran yang tepat diterapkan pada materi 

pelajaran dapat menunjang keberhasilan belajar siswa. Ada banyak model 

pembelajaran yang dapat diterapkan, tetapi penelitian ini hanya 

membandingkan model pembelajaran Problem Based Learning dan model 

pembelajaran Make A Match.  

 

Kedua model pembelajaran tersebut bersumber dari teori belajar yang 

berbeda. Model pembelajaran Problem Based Learning mengacu kepada teori 

belajar konstruktivisme, sedangkan model pembelajaran Make A Match 

mengacu kepada teori belajar behaviorisme. Teori belajar konstruktivisme 

memandang bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi siswa  sendiri. 

Menurut Budiningsih (2012: 58) konstruktivisme memandang bahwa belajar 
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merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang dilakukan oleh 

subjek belajar, sehingga subjek belajar harus aktif melakukan kegiatan, aktif 

berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang 

dipelajari. Hal ini sesuai dengan langkah-langkah dalam model pembelajaran 

Problem Based Learning, dimana siswa mengkonstruksi pengetahuannya 

melalui kegiatan pemecahan masalah dan siswa dituntut untuk aktif berpikir.  

 

Sedangkan dalam teori belajar behaviorisme, belajar dipandang sebagai suatu 

kegiatan pemindahan pengetahuan dari guru kepada siswa. Teori belajar 

behaviorisme menurut Skinner (dalam Budiningsih, 2012: 24) 

mengemukakan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon 

yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian 

menimbulkan perubahan tingkah laku. Menurut teori ini dalam belajar yang 

penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. 

Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan 

respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan 

oleh guru. Hal ini sesuai dengan model pembelajaran Make A Match, dimana 

guru memberikan stimulus berupa topik atau materi yang direspon oleh siswa 

dalam bentuk interaksi bersama pasangannya untuk menyelesaikan tugas 

dengan menggunakan berbagai sumber belajar. 

 

Untuk memperjelas faktor-faktor yang diteliti, maka faktor-faktor tersebut 

dibedakan dalam bentuk variabel-variabel. Variabel bebas (independen) 

dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning dan model pembelajaran Make A Match. Variabel terikat 
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(dependen) dalam penelitian ini adalah hasil belajar akuntansi siswa melalui 

penerapan model pembelajaran tersebut. Variabel moderator dalam penelitian 

ini adalah motivasi belajar. Sebelum merumuskan hipotesis, maka perlu 

diuraikan argumentasi sebagai berikut: 

 

1. Perbedaan Hasil Belajar Akuntansi antara Siswa yang 

Pembelajarannya Menggunakan Model Problem Based Learning dan 

Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan Model Make A Match 

 

Mata pelajaran akuntansi yang dipelajari oleh siswa di SMK menuntut 

tercapainya indikator pengetahuan yang didapat dari pemahaman bahan 

pelajaran akuntansi dan indikator keterampilan yang dapat dilihat pada 

kemampuan siswa dalam melakukan praktek setelah ia mempelajari 

materi. Guna mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran guru dalam 

pengelolaan kelas, baik dalam hal penyampaian materi maupun 

mengarahkan siswa agar memiliki keterampilan di bidang akuntansi.  

 

Metode pengajaran guru yang masih bersifat ceramah dan tanya jawab 

kurang melibatkan siswa sehingga siswa cenderung pasif dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang 

lebih bervariasi yang melibatkan keaktifan siswa, salah satunya melalui 

model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif banyak 

jenisnya, diantaranya model pembelajaran PBL atau pembelajaran 

berdasarkan masalah dan model pembelajaran Make A Match atau 

mencari pasangan. Kedua model pembelajaran kooperatif ini memiliki 

langkah-langkah yang sedikit berbeda namun tetap dalam satu jalur yaitu 
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pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga siswa yang dituntut 

untuk aktif dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

 

Model pembelajaran Problem Based Learning mengacu pada teori belajar 

konstruktivisme jika dilihat dari langkah-langkahnya. Langkah-langkah 

pembelajaran dengan model PBL yaitu guru menyajikan suatu masalah 

kontekstual kepada siswa yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan, kemudian guru membagi siswa ke dalam kelompok yang 

beranggotakan 4-5 orang. Masing-masing kelompok diinstruksikan untuk 

memecahkan masalah yang diberikan melalui berbagai sumber belajar.  

 

Kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa di dalam 

kelompoknya di luar bimbingan guru, artinya peran guru di dalam model 

pembelajaran ini hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk 

bekerja di kelompoknya. Siswa mencari referensi melalui buku pelajaran, 

internet, website, dan sumber belajar yang lain untuk menemukan solusi 

atas permasalahan yang disajikan. Selanjutnya masing-masing kelompok 

mendiskusikan dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Guru 

bersama siswa menyimpulkan materi yang dipelajari pada akhir 

pembelajaran. 

 

Ini sesuai dengan pendapat Rusmono (2012: 81) yang mengemukakan 

bahwa untuk melaksanakan pembelajaran dengan PBL, ada lima tahapan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang meliputi tahap orientasi 

masalah, pengorganisasian siswa untuk belajar, penyelidikan mandiri dan 

kelompok, pembuatan hasil karya, dan evaluasi. 
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Berbeda dengan model pembelajaran Problem Based Learning yang 

melibatkan siswa secara berkelompok, model pembelajaran Make A 

Match merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa belajar 

secara berpasangan. Menurut Komalasari (2010: 85) model pembelajaran 

make a match adalah tipe model pembelajaran konsep. Model 

pembelajaran ini mengajak siswa mencari jawaban terhadap suatu 

pertanyaan konsep melalui suatu permainan kartu pasangan. Langkah 

pertama yang dilakukan oleh guru adalah menyiapkan kartu-kartu yang 

dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kartu soal dan kartu jawaban. Kartu-

kartu yang dibuat disesuaikan dengan materi atau topik yang akan 

dibahas.  

 

Guru membagi siswa ke dalam dua kelompok, kelompok yang satu diberi 

kartu soal, sedangkan kelompok yang lain diberi kartu jawaban. 

Kelompok siswa yang memperoleh kartu soal diminta untuk mencari 

pasangan jawaban dari soal yang diperolehnya dalam batas waktu yang 

ditentukan. Apabila melebihi batas waktu dan ada siswa yang belum 

menemukan pasangan kartunya, maka akan diberi hukuman. Siswa yang 

telah menemukan pasangan kartunya diminta untuk mendiskusikan topik 

yang dibahas bersama dengan pasangannya, kemudian mempresentasikan 

hasilnya di depan kelas. Guru memberikan klarifikasi jika semua 

kelompok pasangan telah selesai presentasi kemudian memberikan 

kesimpulan di akhir pembelajaran. 
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Berdasarkan langkah-langkah pembelajarannya, terdapat perbedaan dari 

kedua model pembelajaran yang akan berdampak pada hasil belajar 

siswa. Model pembelajaran Problem Based Learning membantu siswa 

memahami materi melalui kegiatan pemecahan masalah secara 

berkelompok yang dapat menumbuhkan kerjasama, kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam memecahkan masalah, dan motivasi siswa untuk 

belajar. Berbeda dengan model pembelajaran Make A Match yang 

membantu siswa memahami materi bersama dengan pasangannya, 

keberhasilan siswa dalam memahami materi bergantung pada koordinasi 

dan kerjasama siswa bersama dengan pasangannya.  

 

2. Hasil Belajar Akuntansi Siswa yang Pembelajarannya 

Menggunakan Model Problem Based Learning Lebih Tinggi 

Dibandingkan Model Make A Match pada Siswa yang Memiliki 

Motivasi Belajar Tinggi 

 

Model pembelajaran Problem Based Learning mendorong siswa untuk 

belajar dan bekerjasama dalam kelompoknya untuk mencari pemecahan 

atas masalah yang disajikan oleh guru di awal pembelajaran. Masalah 

yang digunakan dalam model Problem Based Learning dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa sebelum ia mempelajari suatu 

konsep. Model pembelajaran Problem Based Learning mengharapkan 

siswa mampu berpikir kritis dan memilih sumber-sumber belajar yang 

tepat untuk tujuan belajarnya.  

 

Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi guru yang 

memotivasi dan mengarahkan siswa agar terlibat secara aktif dalam 
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kegiatan pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi 

akan menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah (Sardiman, 

2012: 83). Ini berarti bagi siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 

akan lebih terpacu semangatnya ketika dihadapkan pada suatu masalah 

yang memerlukan pemecahannya, begitu pula di dalam pembelajaran.  

 

Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi dan berusaha dengan kemampuan yang dimilikinya 

untuk memecahkan masalah di dalam pembelajaran dengan penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning. Selain itu, siswa dengan 

motivasi belajar tinggi terbiasa untuk mengerjakan soal-soal dengan 

kemandiriannya, sehingga ia berusaha untuk maksimal dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sehingga akan berdampak 

pada hasil belajarnya yang maksimal.  

 

Berbeda dengan model pembelajaran Make A Match yang membantu 

siswa mempelajari konsep melalui kartu pasangan. Siswa lebih dituntut 

kemandiriannya untuk menemukan pasangan kartu yang sesuai dengan 

topik dari materi yang akan dipelajari, kemudian bekerjasama untuk 

mempelajari materi dengan pasangannya dan mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas untuk kemudian diberikan penilaian oleh guru. 

 

Bagi siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih mudah 

untuk menemukan pasangan kartunya, namun ia cepat merasa bosan 

dalam mempelajari materi bersama pasangannya, karena salah satu ciri 

siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi yaitu lebih senang bekerja 
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mandiri (Sardiman, 2012: 83). Model pembelajaran Make A Match 

melatih kerjasama setiap pasangan dalam mempelajari konsep kemudian 

mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Akan tetapi, bagi siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi kemungkinan akan lebih sulit 

bekerjasama dengan teman sekelompoknya, sehingga akan berdampak 

pula pada hasil belajarnya yang kurang maksimal. Hal ini mengakibatkan 

perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran problem based 

learning dan make a match pada siswa yang memiliki motivasi belajar 

tinggi. 

 

3. Hasil Belajar Akuntansi Siswa yang Pembelajarannya 

Menggunakan Model Problem Based Learning Lebih Rendah 

Dibandingkan Model Make A Match pada Siswa yang Memiliki 

Motivasi Belajar Rendah 

 

Kegiatan mencari pasangan kartu dalam batas waktu yang telah 

ditentukan dalam model pembelajaran make a match memungkinkan 

siswa untuk mempersiapkan diri secara maksimal di dalam pembelajaran. 

Jika siswa tidak menginginkan hukuman yang diberikan oleh guru, maka 

mereka akan berusaha menemukan pasangan kartunya sebelum batas 

waktu berakhir kemudian bersama dengan pasangannya saling membantu 

dalam mempelajari suatu topik yang disajikan. Model pembelajaran 

make a match membutuhkan kesiapan diri siswa secara individual dan 

kerjasama dengan teman satu kelompoknya. Model pembelajaran make a 

match ini mengacu pada teori belajar behaviorisme dimana di dalam teori 

belajar behaviorisme, hadiah dan hukuman masih dipandang sebagai hal 

yang penting diperhatikan dalam pembelajaran. 
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Para siswa diberi waktu untuk bekerja sama mendiskusikan materi, 

kemudian tiap pasangan siswa menjelaskan hasil diskusinya di depan 

kelas dengan baik. Ini akan memicu siswa lebih semangat dan kompak 

untuk memberikan hasil yang terbaik, sehingga setiap siswa merasa 

dirinya memiliki tanggung jawab untuk menguasai materi agar 

kelompoknya mendapatkan hasil yang baik ketika presentasi di depan 

kelas. Sehingga bagi siswa yang memiliki motivasi belajar rendah ia 

dapat meningkatkan semangat dalam dirinya untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru.   

 

Model pembelajaran make a match juga membutuhkan persiapan yang 

cukup lama karena guru perlu menyiapkan kartu-kartu yang berisi 

pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Siswa yang memiliki motivasi belajar rendah akan lebih tinggi aktivitas 

belajarnya karena ia menganggap dirinya belum mampu dan belum 

memahami materi secara baik sehingga hal ini akan memicu semangat 

dan kesungguhannya dalam mempelajari materi. Jika siswa 

menginginkan kelompoknya mendapatkan hasil yang baik ketika 

presentasi, maka ia akan berusaha mendorong temannya untuk 

mempelajari materi bersama sehingga penguasaan materinya akan lebih 

baik dan pada akhirnya berdampak pada hasil belajar yang maksimal. 

 

Berbeda dengan model pembelajaran problem based leaning yang 

menekankan pada kemampuan berpikir siswa dalam memecahkan 

masalah. Model pembelajaran problem based learning melibatkan 
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aktivitas siswa secara berkelompok dalam memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan materi yang diajarkan. Kegiatan pemecahan masalah 

secara berkelompok ini memungkinkan siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah untuk mengandalkan teman sekelompoknya yang lebih 

memahami materi sehingga siswa yang memiliki motivasi belajar rendah 

cenderung bersikap pasif.  

 

Siswa yang memiliki motivasi belajar rendah akan cepat putus asa ketika 

mereka menemukan kesulitan dalam kegiatan memecahkan masalah 

sehingga ketika ada temannya yang lebih paham terhadap materi yang 

diajarkan, ia akan mengandalkan teman kelompoknya untuk 

menyelesaikan tugas. Demikian halnya dengan siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi, mereka belum tentu mampu bekerjasama dengan 

kelompoknya untuk memecahkan masalah karena siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi cenderung lebih senang bekerja mandiri dalam 

menyelesaikan segala persoalan. Hal ini mengakibatkan perbedaan hasil 

belajar antara model pembelajaran problem based learning dan make a 

match pada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. 

 

4. Ada Interaksi antara Model Pembelajaran dengan Motivasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi 

 

Peneliti menduga dalam model pembelajaran Problem Based Learning, 

siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi maka hasil belajar 

akuntansinya lebih tinggi daripada siswa yang memiliki motivasi belajar 

rendah. Sebaliknya, dalam model pembelajaran Make A Match, siswa 



54 

 

yang memiliki motivasi belajar tinggi maka hasil belajar akuntansinya 

lebih rendah daripada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah.  

 

Ini berarti model pembelajaran PBL dengan tahapan-tahapan 

pembelajarannya lebih efektif meningkatkan hasil belajar akuntansi pada 

siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, sedangkan model pembelajaran 

Make A Match lebih efektif meningkatkan hasil belajar akuntansi pada siswa 

yang memiliki motivasi belajar rendah, sehingga dengan kata lain ada 

interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap 

hasil belajar akuntansi siswa. 

 

Berdasaran uraian tersebut, maka kerangka pikir penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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D. Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar akuntansi antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran problem based 

learning dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran make a match. 

 

2. Hasil belajar akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran problem based learning lebih tinggi dibandingkan dengan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran make a 

match pada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi. 

 

3. Hasil belajar akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran problem based learning lebih rendah dibandingkan siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran make a match 

pada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. 

 

4. Terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar akuntansi. 


