
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan hasil yang telah diperoleh siswa yang diwujudkan 

dalam bentuk skor atau angka setelah mengikuti tes pada saat berakhirnya 

proses pembelajaran. Hamalik (2006:30) mengatakan 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.  

 Djamarah (2008:45) mengatakan bahwa hasil belajar 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. Hanya dengan keuletan, 

sungguh-sungguh, kemauan yang tinggi dan rasa optimisme dirilah yang 

mampu untuk mencapainya. 

Hal terpenting dalam belajar adalah proses bukan hasil yang diperolehnya. 

Artinya belajar harus diperoleh dengan usaha sendiri, adapun orang lain itu 
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hanya sebagai perantara atau penunjang dalam kegiatan belajar agar belajar 

itu dapat berhasil dengan baik. 

Rogers (dalam Dimyati dkk, 2006) memandang pencapaian hasil belajar 

siswa yang rendah dari sudut lain. Dikatakan oleh Rogers bahwa 

pencapaian hasil belajar siswa yang kurang memadai kerapkali bukan 

disebabkan oleh pengetahuan dan penguasaan ilmu pengetahuan guru yang 

rendah, tetapi masih banyak guru yang menitikberatkan praktik pendidikan 

pada segi pengajaran yang ditandai dengan peran guru yang dominan dan 

siswa hanya bersikap pasif menghafalkan pelajaran, sehingga kualitas 

pendidikan pun cenderung memperoleh hasil yang kurang memadai. 

 

Hasil belajar seseorang, ditentukan oleh berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar seseorang yaitu, kemampuan guru (profesional guru) dalam 

mengelola pembelajaran dengan metode-metode yang tepat, yang memberi 

kemudahan bagi siswa untuk mempelajari materi pelajaran, sehingga 

menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. 

 

 

Hasil belajar adalah suatu alat untuk mengukur tingkat keberhasilan para 

siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan mengetahui hasil belajar maka 

siswa maupun guru dapat mengukur kemampuan yang dimiliki. Sebagai 

seorang guru dapat mengevaluasi cara mengajar. Sedangkan siswa dapat 

mengukur sejauh mana dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh 

guru. 

Hasil belajar identik dengan prestasi belajar. Prestasi belajar sendiri 

merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dapat 

digolongkan menjadi empat, yakni: 

a. Bahan atau materi yang dipelajari 

b. Lingkungan 

c. Faktor instrumental 

d. Kondisi peserta didik.  
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Faktor-faktor tersebut baik secara terpisah maupun bersama-sama 

memberikan kontribusi tertentu terhadap prestasi belajar peserta didik. 

(Hamid Darmadi 2009:187). 

Hamzah B. Uno (2008:21) mengemukakan bahwa pada tingkat yang umum, 

hasil pembelajaran diklasifikasi menjadi tiga: 

1. Keefektifan (effectiveness) 

2. Efisiensi  (efisiency) 

3. Daya tarik (appeal) 

Menurut Dimyati dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang dapat 

dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, 

hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Sedangkan dari sisi guru, hasil 

belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. 

Suhardjono dalam Arikunto, dkk (2006:55) mengemukakan bahwa banyak 

faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Ada faktor yang diubah 

(seperti: cara mengajar, mutu rancangan, model evaluasi, dan lain-lain), ada 

pula faktor yang harus diterima apa adanya (seperti: latar belakang siswa, 

lingkungan sosial, lingkungan sekolah, dan lain-lain). 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Slameto 

(2008), yaitu: 

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia (intern). 
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Faktor ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor biologis 

dan faktor psikologis. Faktor biologis antara lain: usia, kematangan 

dan kesehatan, sedangkan faktor psikologis adalah kelelahan, suasana 

hati, motivasi, minat, dan kebiasaan belajar. 

2. Faktor yang bersumber dari luar manusia (ekstern). 

Faktor ini diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor manusia dan 

faktor non manusia seperti alam, benda, hewan, dan lingkungan fisik. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

merupakan pencapaian bentuk perubahan tingkah laku secara nyata setelah 

dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran 

serta perubahan cenderung menetap dari arah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan pada waktu tertentu. 

2. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur sistematik (teratur) dalam pengorganisasian kegiatan (pengalaman) 

belajar untuk mencapai tujuan belajar (kompetensi belajar). Dengan kata 

lain, model pembelajaran adalah rancangan kegiatan belajar agar 

pelaksanaan KBM dapat berjalan dengan baik, menarik, mudah dipahami, 

dan sesuai dengan urutan yang logis. 

Joyce dan Well (Moedjiono dan Dimyati, 2006:109) berpendapat bahwa 

model pengajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (suatu rencana jangka panjang), merancang 
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bahan-bahan pengajaran, dan membimbing pengajaran di kelas atau yang 

lain. Model pengajaran Joyce dan Well didasarkan atas beberapa 

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 

pengajaran sendiri di kemudian hari. 

Model belajar mengajar disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ciri-

ciri model pembelajaran menurut Moedjiono dan Dimyati (2006:109) 

adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 

b. Mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu. 

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar 

di kelas. 

d. Memiliki perangkat bagian model yang dinamakan; (1)urutan 

langkah pengajaran atau sering disebut dengan istilah sintaks, 

(2)prinsip reaksi, (3)sistem sosial, dan (4)sistem pendukung. 

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dijelaskan bahwa ciri-ciri model 

pembelajaran itu merupakan satu kesatuan yang dijadikan pedoman untuk 

merancang dan menciptakan suatu program pembelajaran yang efektif. Di 

dalamnya terdapat rangkaian atau urutan pembelajaran yang memiliki 

dampak dari terapan model pembelajaran itu sendiri. 

2.1 Manfaat Model Pembelajaran 

a. Bagi Guru 

 Memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran sebab 

telah jelas langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai  
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dengan waktu yang tersedia, tujuan yang hendak dicapai, 

kemampuan daya serap siswa, serta ketersediaan media yang 

ada. 

 Dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktifitas siswa 

dalam pembelajaran. 

 Memudahkan untuk melakukan analisa terhadap perilaku 

siswa secara personal maupun kelompok dalam waktu relatif 

singkat. 

 Dapat membantu guru pengganti untuk melanjutkan 

pembelajaran siswa secara terarah dan memenuhi maksud 

dan tujuan yang sudah ditetapkan (tidak sekedar mengisi 

kekosongan). 

 Memudahkan untuk menyusun bahan pertimbangan dasar 

dalam merencanakan Penelitian Tindakan Kelas dalam 

rangka memperbaiki atau menyempurnakan kualitas 

pembelajaran. 

 b. Bagi Siswa 

 kesempatan yang lebih luas untuk berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. 

 mendorong semangat belajar serta ketertarikan mengikuti 

pembelajaran secara penuh. 

 dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi 

dikelompoknya secara objektif. 
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 c. Bagi Supervisor 

 dapat dijadikan bahan kajian pelaksanaan tugas guru dan 

merumuskan bentuk layanan bantuan supervisi. 

 dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dalam mengidentifikasi 

masalah pengajaran dan mendeskripsikan alternatif 

pemecahan masalah yang dapat dilakukan. 

2.2 Fungsi Model Pembelajaran 

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman perancangan dan 

pelaksanaan  pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat 

dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan 

(kompetensi) yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta 

tingkat kemampuan peserta didik. 

Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari 

pendekatan, strategi, metode, dan teknik.  Karena itu, suatu 

rancangan pembelajaran atau rencana pembelajaran disebut 

menggunakan model pembelajaran apabila mempunyai empat ciri 

khusus, yaitu (a) rasional teoretik yang logis yang disusun oleh 

penciptanya atau pengembangnya, (b) landasan pemikiran tentang 

apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai), (c) tingkah laku yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan secara berhasil, dan (d)  lingkungan belajar yang 

diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Kardi dan 

Nur dalam Trianto 2010). 

2.3 Jenis Model Pembelajaran 

Menurut Sugiyanto (2008: 7) jenis-jenis model pembelajaran 

diantaranya (1) model pembelajaran kontekstual; (2) model 

pembelajaran kooperatif; (3) model pembelajaran kuantum; (4) model 

pembelajaran terpadu; (5) model pembelajaran berbasis masalah. 
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 1. Model pembelajaran kontekstual 

Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang 

mendorong guru untuk mengkaitkan antara materi yang diajarkan 

dan situasi dunia nyata siswa selain itu juga mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 2. Model pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang 

berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja 

sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. 

 3. Model pembelajaran kuantum 

Prinsip kuantum adalah semua berbicara-bermakna, semua 

mempunyai tujuan, konsep harus dialami, tiap usaha siswa diberi 

reward. Strategi kuantum adalah tumbuhkan minat dengan 

“Ambak” (Apa Manfaat Bagiku), alami dengan dunia realitas 

siswa, namai, buat generalisasi sampai konsep, demonstrasikan 

melalui presentasi, komunikasi, ulangi dengan tanya jawab, 

latihan, rangkuman, dan rayakan dengan reward dibarengi 

senyuman, tawa, keramahan, kesejukan, nilai, dan diakhiri suatu 

harapan. 

 4. Model pembelajaran terpadu 

Pengajaran terpadu pada dasanya sebagai kegiatan mengajar 

dengan memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. 

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dengan 

cara ini dapat dilakukan dengan mengajarkan beberapa materi 

pelajaran disajikan tiap pertemuan. 

 5. Model pembelajaran berbasis masalah 

Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang 

autentik dengan maksud untuk menyusun pengertahuan mereka 

sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat 

lebih tinggi, mengembangkan kemandiran dan percaya diri. 

2.4 Pemilihan Model Pembelajaran 

Pembelajaran efektif memerlukan perencanaan yang baik. Pada 

kenyataannya di lapangan, seorang guru memilih salah satu model 
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dalam kegiatan belajar mengajar di kelas atas dasar pertimbangan, 

antara lain: guru merasa akrab dengan model itu seperti model make a 

match, guru merasa terbantu dalam menyampaikan materi di kelas, 

serta model yang dipilih dapat memotivasi dan menarik perhatian 

siswa dalam memahami materi. Atas dasar pertimbangan ini guru 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya dalam mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan. 

3. Model Pembelajaran Cooperative Script 

Penerapan pembelajaran kooperatif yang berkembang saat ini sangat 

bervariasi tergantung pada subjek yang dihadapi, salah satu variasi 

pembelajaran kooperatif yang berkembang yaitu model pembelajaran 

cooperative script. Cooperative script merupakan model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan daya ingat siswa (Slavin 2009:175). Hal tersebut sangat 

membantu siswa dalam mengembangkan serta mengaitkan fakta-fakta dan 

konsep-konsep yang pernah didapatkan dalam pemecahan masalah.  

Pembelajaran cooperative script merupakan salah satu bentuk atau model 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran cooperative script dalam 

perkembangannya mengalami banyak adaptasi sehingga melahirkan 

beberapa pengertian dan bentuk yang sedikit berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya. Pengertian model pembelajaran cooperative script 

menurut Dansereau dalam Slavin (2009) adalah skenario pembelajaran 

kooperatif. Artinya setiap siswa mempunyai peran dalam saat diskusi 

berlangsung.  
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Pembelajaran Cooperative Script menurut Schank dan Abelson dalam Hadi 

(2007:18) adalah pembelajaran yang menggambarkan interaksi siswa seperti 

ilustrasi kehidupan sosial siswa dengan lingkungannya sebagai individu, 

dalam keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat yang lebih luas. 

Brousseau (2002) dalam Hadi (2007:18) menyatakan bahwa model 

pembelajaran cooperative script adalah secara tidak langsung terdapat 

kontrak belajar antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa mengenai 

cara berkolaborasi.  

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diungkapkan di atas,  antara satu 

dengan yang lainnya memiliki maksud yang sama yaitu terjadi suatu 

kesepakatan antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa untuk 

berkolaborasi memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran dengan cara-

cara yang kolaboratif seperti halnya menyelesaikan masalah yang terjadi 

dalam kehidupan sosial siswa. 

Pada pembelajaran cooperative script terjadi kesepakatan antara siswa 

tentang aturan-aturan dalam berkolaborasi, yaitu siswa satu dengan yang 

lainnya bersepakat untuk menjalankan peran masing-masing yaitu siswa 

yang berperan menjadi pembicara membacakan hasil pemecahan yang 

diperoleh beserta prosedurnya dan siswa yang menjadi pendengar 

menyimak dan mendengar penjelasan dari pembicara, mengingatkan 

pembicara jika ada kesalahan. Masalah dipecahkan bersama untuk 

kemudian disimpulkan bersama. Sedangkan kesepakatan antara guru dan 

siswa yaitu peran guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk 

mencapai tujuan belajar.  
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Selain itu, guru mengontrol selama pembelajaran berlangsung dan guru 

mengarahkan siswa jika merasa kesulitan. Pada interaksi siswa terjadi 

kesepakatan, diskusi, menyampaikan pendapat dari ide-ide pokok materi, 

saling mengingatkan dari kesalahan konsep yang disimpulkan, membuat 

kesimpulan bersama. Interaksi belajar yang terjadi benar-benar interaksi 

dominan siswa dengan siswa. Dalam aktivitas siswa selama pembelajaran 

cooperative script benar-benar memberdayakan potensi siswa untuk 

mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilannya, jadi benar-benar 

sangat sesuai dengan pendekatan konstruktivis yang dikembangkan saat ini. 

Langkah-langkah pembelajaran menurut Riyanto (2009:280) : 

1. Guru membagi siswa untuk berpasangan. 

2. Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat 

ringkasan. 

3. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. 

4. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan 

memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar: 

 Menyimak/mengoreksi/menunjukkan ide-ide pokok yang kurang 

lengkap. 

 Membantu mengingat/menghafal ide-ide pokok dengan 

menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. 

 

5. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar  

dan sebaliknya. Serta lakukan seperti di atas. 

6. Kesimpulan siswa bersama-sama dengan guru. 

7. Penutup. 

 

Kelebihan menurut Miftahul A’la (2011: 98) : 

 

1. Melatih pendengaran, ketelitian/kecermatan. 

2. Setiap siswa mendapatkan peran. 

3. Melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. 

 

Kekurangan menurut Miftahul A’la (2011: 98) : 

 

1. Hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu. 
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2. Hanya dilakukan dua orang (tidak melibatkan seluruh kelas sehingga 

pengoreksiannya sebatas pada dua orang tersebut). 

Berdasarkan hasil penelitian, banyak mengungkapkan manfaat pembelajaran 

cooperative script. Danserau dalam Hadi (2007) menyatakan bahwa 

pembelajaran cooperative script dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

siswa dapat mempelajari materi yang lebih banyak dari siswa yang belajar 

sendiri. 

Pendapat sejenis menyatakan bahwa cooperative script memotivasi siswa 

memperoleh sesuatu yang lebih dari aktivitas koperatif yang lain yang 

diberikan penjelasan secara rinci (Web dalam Hadi, 2007). Sedangkan 

Spurlin dalam Hadi (2007) menyatakan bahwa, cooperative script dapat 

mendorong siswa untuk mendapatkan kesempatan untuk mempelajari 

bagian lain dari materi yang tidak dipelajarinya. 

Selanjutnya secara rinci berdasarkan tahapan-tahapan dalam pembelajaran 

cooperative script, ada beberapa manfaat model pembelajaran cooperative 

script yaitu: 

a) Bekerjasama dengan orang lain bisa membantu siswa mengerjakan 

tugas-tugas yang dirasakan sulit. 

b) Dapat membantu ingatan yang terlupakan pada teks. 

c) Dengan mengidentifikasi ide-ide pokok yang ada pada materi dapat 

membantu ingatan dan pemahaman. 

d) Memeriksa kesempatan siswa membenarkan kesalahpahaman. 
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e) Membantu siswa menghubungkan ide-ide pokok materi dengan 

kehidupan nyata. 

f) Membantu penjelasan bagian bacaan secara keseluruhan. 

g) Memberikan kesempatan untuk mengulangi, mengingat kembali. 

4. Model Pembelajaran Make A Match 

Salah satu metode pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas adalah model 

pembelajaran make a match. Hal ini merupakan suatu ciri dari pembelajaran 

kooperatif seperti yang dikemukakan oleh Lie (2002:30) bahwa 

pembelajaran kooperatif ialah pembelajaran yang menitikberatkan pada 

gotong royong dan kerjasama kelompok. 

Penerapan model pembelajaran ini, siswa harus mencari pasangan atau 

mencocokkan kartu yang merupakan jawaban atau soal dengan batas waktu 

yang telah ditentukan, dan siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi 

poin. Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan 

dikembangkan oleh Lorna Curran dalam Lie (2010). Salah satu keunggulan 

model ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 

Langkah-langkah penerapan model pembelajaran make a match sebagai 

berikut: 
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Tahap Awal 

a) Guru menyiapkan beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi 

review. 

b) Guru menyiapkan kertas karton yang berbeda warna untuk membuat 

kartu soal dan kartu jawaban. 

c) Kartu soal dan kartu jawaban dipotong berbentuk segi empat (seukuran 

kartu remi). 

d) Guru menulis pertanyaan pada kartu soal dan jawaban pertanyaan pada 

kartu jawaban. 

Tahap Inti 

a) Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok mendapat kartu soal 

dan kelompok lainnya mendapat kartu jawaban. 

b) Setiap siswa dibagikan sebuah kartu soal dan kartu jawaban. 

c) Setiap siswa yang sudah mendapat sebuah kartu yang bertuliskan soal 

atau jawaban, memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 

d) Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 

e) Pasangan siswa yang sudah dapat mencocokkan kartunya, kemudian 

saling duduk berdekatan. 

f) Siswa yang belum dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya 

(tidak dapat menemukan kartu soal atau jawaban), berkumpul dalam 

kelompok sendiri. 

g) Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran pasangan kartu-kartu 

tersebut. 



24 
 

h) Pasangan siswa mempresentasikan topik yang diperolehnya, yang 

ditanggapi oleh kelompok lain. 

i) Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu 

yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

Tahap Akhir 

a) Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap 

materi pelajaran. 

b) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa yang kurang 

memahami materi pelajaran. 

Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan, karena 

tidak ada metode pembelajaran yang terbaik. Suatu metode pembelajaran 

cocok untuk materi dan tujuan tertentu, tetapi belum tentu cocok untuk 

materi atau tujuan lainnya. Demikian juga dengan model make a match yang 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan 

model pembelajaran make a match adalah sebagai berikut: 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif 

maupun fisik. 

b. Karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan. 

c. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi-materi yang 

dipelajari. 

d. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

e. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil 

presentasi. 

f. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 

 

 Beberapa kekurangan atau kelemahan dari model make a match, antara lain: 

a. Jika tidak merancangnya dengan baik, maka banyak waktu terbuang. 
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b. Pada awal-awal penerapan metode ini, banyak siswa yang malu bila 

berpasangan dengan lawan jenisnya. 

c. Jika tidak mengarahkan siswa dengan baik, saat presentasi banyak 

siswa yang kurang memperhatikan. 

d. Harus berhati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman pada siswa 

yang tidak mendapat pasangan (bisa saja karena malu). 

e. Menggunakan metode ini secara terus-menerus akan menimbulkan 

kebosanan. 

f. Guru perlu persiapan yang memadai. 

 

Berdasarkan proses belajar mengajar, siswa nampak lebih aktif mencari 

pasangan kartu antara jawaban dan soal. Dengan metode mencari kartu ini, 

siswa dapat mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di dalam kartu 

yang ditemukan dan menceritakannya dengan sederhana dan jelas secara 

bersama-sama. 

5. Hakikat Pembelajaran IPS Terpadu 

Model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model implementasi 

kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang 

pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) sampai dengan 

Sekolah Menengah Atas (SMA/MA).  

Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual 

maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta 

prinsip secara holistik dan otentik (Depdiknas, 2006:3). 

Hakikat IPS merupakan telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia 

sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dewasa 

ini, pendidikan di seluruh dunia sama-sama menyadari bahwa pengetahuan 
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mengenai hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan 

lingkungan tempat tinggalnya, perlu lebih dikembangkan dan dimiliki oleh 

subjek didik. Dengan bekal pengetahuan tersebut, kepincangan dan 

ketergantungan sosial akan teratasi sehingga tercapai kehidupan 

bermasyarakat yang serasi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka IPS merupakan suatu pendekatan 

interdisipliner (Inter-disciplinary Approach) dari pelajaran ilmu-ilmu sosial. 

IPS berusaha mengintegrasi bahan/materi dari cabang-cabang ilmu sosial, 

seperti: Sosiologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Antropologi, dan 

sebagainya dengan menampilkan permasalahan masyarakat sehari-hari. IPS 

Terpadu dalam penelitian ini dikhususkan pada bidang ekonomi. 

Sumaatmaja (2006:20) menjelaskan tujuan pembelajaran IPS sebagai 

berikut: “Mata pelajaran IPS bertujuan mengembangkan potensi peserta 

didik agar peka terhadap masalah sosial  yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik 

yang menimpang dirinya sendiri maupun yang menimpa kehidupan 

masyarakat”. 

Tujuan tersebut dapat tercapai manakala program-program pembelajaran 

IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Dari rumusan tujuan tersebut 

dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Memberikan pengetahuan yang merupakan kemampuan untuk 

mengingat kembali penemuan yang telah dialami dalam bentuk yang 

sama atau dialami sebelumnya. 

2. Kemampuan untuk menemukan informasi yang tepat dan teknik dalam 

pengalaman seorang siswa untuk memecahkan masalah-masalahnya. 
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3. Pengembangan sikap-sikap, pengertian, dan nilai-nilai yang akan 

meningkatkan pola hidup demokratis dan menolong siswa 

mengembangkan filsafat hidupnya.  

B. Penelitian yang Relevan 

  Tabel 2. Penelitian yang Relevan 

Tahun Nama Judul Hasil 

2011 Sigit 

Sukendro 

Studi Perbandingan 

Hasil Belajar 

Ekonomi Dengan 

Menggunakan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif  Tipe 

Jigsaw dan Make A 

Match Pada Siswa 

Kelas X Semester 

Ganjil SMA Negeri 1 

Pagar Dewa Tahun 

Pelajaran 2011/2012.   

Ada perbedaan hasil 

belajar antara model 

pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw 

dan penggunaan 

model kooperatif tipe 

Make A Match pada 

siswa kelas X 

semester ganjil 

SMAN 1 Pagar Dewa 

Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

 

2012 Shely Frada Implementasi Model 

Cooperative Learning 

Teknik Make A Match 

Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar IPS 

Pada Siswa Kelas VIII 

A SMP N 1 Wedi, 

Klaten. 

Hasil penelitian 

menunjukan motivasi 

belajar IPS pada siswa 

kelas VIIIA SMP N 1 

Wedi berdasarkan 

hasil angket pada pra 

tindakan sebesar 

67.34%, siklus I 

sebesar 71.05%, 

siklus II 75.56% dan 

pada akhir tindakan 

atau siklus III sebesar 

81.38%. Berdasarkan 

hasil penelitian, 

menunjukan bahwa 

implementasi model 

cooperative learning 

teknik make a match 

meningkatkan 

motivasi belajar 

siswa. 
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2012 Dewi 

Susilowati 

Upaya Peningkatan 

Kemampuan Berpikir 

Kritis Melalui Metode 

Pembelajaran 

Cooperative Script 

Pada Mata Pelajaran 

IPS Kelas VIII A 

SMP N 4 Kalasan. 

Pelaksanaan 

pembelajaran dengan 

metode pembelajaran 

cooperative script 

dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas VIII 

A pada mata pelajaran 

IPS SMP N 4 

Kalasan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan 

adanya peningkatan 

rata-rata persentase 

indikator kemampuan 

berpikir kritis setiap 

siklusnya. Pada siklus 

I rata-rata kemampuan 

berpikir kritis siswa 

54,3%. Pada siklus II 

menjadi 65,74% atau 

mengalami 

peningkatan 11,44%. 

Pada siklus III 

mengalami 

peningkatan 10,41% 

menjadi 76,15%. 

Dengan demikian 

rata-rata persentase 

kemampuan berpikir 

kritis siswa telah 

melampaui kriteria 

keberhasilan yang 

telah ditetapkan yaitu 

75% 

2009 Ira Oktavia 

Verina 

Peningkatan Hasil 

Mata Pelajaran 

Matematika Siswa 

Kelas VII-B SMP 

Muhammadiyah 1 

Malang Melalui 

Pembelajaran 

Kooperatif Model 

Cooperative Script. 

Langkah-langkah 

pembelajaran 

kooperatif dengan 

model cooperative 

script yang dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas 

VII-B SMP 

Muhammadiyah 1 

Malang, peningkatan 

tersebut meliputi: (1) 

pengerjaan masalah 

secara individu, (2) 

penyampaian 
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kesimpulan oleh 

pembicara kepada 

pendengar, (3) 

pertukaran peran. 

Hasil tes setiap 

siklusnya mengalami 

peningkatan yaitu dari 

56,6% pada siklus I 

menjadi 

86,67% pada siklus II. 

 

C. Kerangka Pikir 

Salah satu tujuan proses pembelajaran adalah untuk meningkatkan pengetahuan 

siswa yang ditunjukkan oleh adanya hasil belajar yang memuaskan. Untuk 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan tersebut dipengaruhi berbagai 

faktor, diantaranya: guru, siswa, media pembelajaran, dan model pembelajaran 

yang digunakan. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, guru sebagai moderator dan fasilitator 

sebaiknya dapat melaksanakan perannya dengan baik yang mampu melayani 

siswa sesuai karakter mereka masing-masing. Guru dituntut untuk dapat 

membuat suasana belajar yang nyaman, agar Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, seorang guru harus 

terampil dan kreatif dalam memanfaatkan berbagai media dalam 

menyampaikan materi pelajaran, serta mampu menggunakan berbagai model 

pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua kebutuhan siswa. 
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Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh guru adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran cooperative script dan make a match. Model cooperative 

script ini dibuat sedemikian rupa agar mampu mewakili pelajaran IPS Terpadu 

secara kontekstual mudah dipahami dan diingat oleh siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian, Danserau dalam Hadi (2007) menyatakan bahwa 

pembelajaran cooperative script dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

siswa dapat mempelajari materi yang lebih banyak dari siswa yang belajar 

sendiri. 

Selain itu, model make a match diharapkan mampu meningkatkan pemahaman 

dan minat belajar siswa yang akan berpengaruh langsung terhadap hasil 

belajar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lie (2002:30), model make a 

match merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang menitikberatkan 

pada gotong royong dan kerjasama kelompok yang akan meningkatkan hasil 

belajar siswa itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diteliti 

mengenai perbandingan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model cooperative script dengan model make a match. 

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir. 
 

 

  

  

   

 

 

  

  

D. Anggapan Dasar Hipotesis 

 Peneliti memiliki anggapan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu: 

1. Seluruh siswa kelas VIII tahun pelajaran 2013/2014 yang menjadi subjek 

penelitian mempunyai kemampuan akademis yang relatif sama dalam mata 

pelajaran IPS Terpadu. 

2. Kelas yang diajarkan menggunakan model pembelajaran cooperative script 

dan kelas yang diajarkan menggunakan model pembelajaran make a match, 

diajar oleh guru yang sama. 

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan hasil belajar IPS 

Terpadu siswa selain menggunakan model  pembelajaran cooperative script 

dan make a match, diabaikan.  

 

Proses 

Pembelajaran 

Model 

Pembelajaran 

Make A Match 

Model 

Pembelajaran 

Cooperative 

Script 

Hasil Belajar 

IPS Terpadu  

Hasil Belajar 

IPS Terpadu  
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E. Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model cooperative script dengan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model make a match. 

2. Ada perbedaan efektivitas antara model cooperative script dengan model 

make a match. 

Hipotesis ini dirumuskan menjadi hipotesis verbal dan hipotesis statistik: 

1. Hipotesis Verbal 

Hipotesis 1 : 

Ho : Tidak ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model cooperative script dengan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model make a match. 

Hi : Ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model cooperative script dengan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model make a match. 

Hipotesis 2 :  

Ho : Tidak ada perbedaan efektivitas antara model cooperative script 

dengan model make a match. 

Hi : Ada perbedaan efektivitas antara model cooperative script dengan 

model make a match. 
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2. Hipotesis Statistik 

 Hipotesis 1 : 

 Ho : µ1 = µ2 

 Hi :µ1 ≠µ2 

  

 Hipotesis 2 : 

 Ho : µ1 = µ2 

 Hi :µ1 ≠ µ2 

 

 


