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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sebagai dasar pembentuk pribadi manusia merupakan suatu usaha 

atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan terencana dengan 

maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan, dan 

sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan. Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) 

mengartikan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sprititual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Salah satu tujuan pendidikan adalah penanaman pengetahuan dan 

keterampilan kepada individu dalam membentuk pribadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang 

luhur, serta memiliki rasa tanggung jawab. Cara yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang baik adalah dengan menerapkan 

pendekatan pembelajaran dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan 

pembelajaran yang tepat dan baik akan mampu memberikan pencapaian suatu 

proses pembelajaran secara aktif sehingga akan tercapai hasil yang baik. 
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Lembaga pendidikan seperti sekolah memiliki peranan penting dalam 

melaksanakan program pendidikan. Selain lembaga pendidikan yang 

berstatus sekolah menengah atas atau SMA, terdapat tingkatan yang sederajat 

yaitu Madrasah Aliyah (MA) yang sering lepas dari pandangan masyarakat. 

Pendidikan yang diberikan di madrasah tidak kalah saing dengan sekolah, 

selain mempelajari pengetahuan umum, di madrasah juga dibekali dengan 

ilmu agama yang bisa menjadi bekal di masa yang akan. Madrasah sebagai 

lembaga pendidikan yang berbasis sekolah dan spiritual diharapkan dapat 

memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik untuk mempersiapkan 

ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat menyukseskan program 

pendidikan dan menghasilkan lulusan siap saing dengan sekolah menengah 

atas atau yang sederajat lainnya. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian di MA Ma’arif 9 Kotagajah sehingga dapat mengetahui 

permasalahan yang dihadapi di madrasah ini dan dapat dilakukan evaluasi 

atau perbaikan yang pada akhirnya dapat membantu mencapai tujuan 

pendidikan dan digunakan untuk menentukan strategi di masa akan datang.  

 

Madrasah Aliyah Ma’arif 9 Kotagajah merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang sederajat dengan SMA di kecamatan Kotagajah Kabupaten 

Lampung Tengah. Madrasah Berbasis Sekolah (MBS) ini mengajarkan dua 

bidang ilmu, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) selain dalam ilmu keagamaannya. Salah satu kompetensi dari 

Ilmu Sosial yang diberikan di Sekolah Menengah Atas adalah mata pelajaran 

ekonomi, yang diberikan di kelas X, XI IPS, dan XII IPS. Mata pelajaran 

ekonomi merupakan mata pelajaran inti sehingga siswa dituntut memiliki 
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hasil belajar yang tinggi agar mampu bersaing untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan selanjutnya. Salah satu tujuan mata pelajaran ekonomi di sekolah 

adalah untuk menanamkan pemahaman siswa mengenai kaitan peristiwa dan 

masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam diri individu, 

rumah tangga, masyarakat, dan negara. Mempelajari mata pelajaran ekonomi 

bertujuan untuk membentuk sikap yang rasional terhadap ilmu ekonomi yang 

dipelajarinya di masa sekolah untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari di masa yang akan datang.  

 

 

Pendidikan yang berlangsung saat ini pada kenyataanya banyak dihadapkan 

oleh beberapa persoalan, di antaranya berkaitan dengan kualitas dan mutu 

dalam proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Persoalan dalam proses 

pembelajaran salah satunya adalah kurangnya kreativitas guru dalam 

menerapkan dan mengembangkan model-model pembelajaran yang sesuai 

dengan materi pembelajaran. Padahal kegiatan dalam proses pembelajaran 

dengan mengaplikasikan berbagai model-model pembelajaran bertujuan 

untuk meningkatkan minat, motivasi, aktivitas, dan hasil belajar. Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang baik, proses pembelajaran harus 

dilaksanakan dengan matang mulai dari persiapan, memilih strategi 

pembelajaran, model pembelajaran, sampai pada tahap yang terakhir adalah 

dengan evaluasi.  

 

Kemampuan dan kreativitas yang dimiliki oleh seorang guru dalam 

pembelajaran sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar. Seorang guru 

yang mampu dalam mengkombinasikan berbagai model pembelajaran dengan 



 

4 
 

tepat sesuai materi pelajaran akan mempengaruhi terjadinya interaksi dan 

komunikasi antara guru dan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Sistem penilaian yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang 

kualitas pembelajaran sehingga pada waktunya akan mampu membantu guru 

merencanakan strategi pembelajaran. Bagi siswa sendiri, sistem penilaian 

yang baik akan mampu memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan 

kemampuannya. Pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Hasil belajar siswa akan dapat diketahui meningkat atau rendah setelah 

dilaksanakan sebuah evaluasi. Proses evaluasi meliputi pengukuran dan 

penilaian. Pengukuran bersifat kuantitatif sedangkan penilaian bersifat 

kualitatif. Menurut Cronbach dan Stifflebeam dalam Arikunto (2009: 03) 

menyatakan bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana 

tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Pengukuran 

dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan tes. Hal ini dikarenakan salah 

satu cara yang sering dipakai untuk mengukur hasil yang telah dicapai siswa 

adalah dengan tes. Bentuk tes ini bermacam-macam di antaranya adalah tes 

lisan, tes tertulis, dan tes tindakan. Tes tertulis menekankan pada penggunaan 

alat seperti pensil kertas sebagai instrumen utamanya.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui observasi 

sekolah dan wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi kelas X        

MA Ma’arif 9 Kotagajah Lampung Tengah menunjukan bahwa pencapaian 

kompetensi siswa kurang optimal. Kondisi pembelajaran di sekolah yang 

masih menggunakan metode konvensional atau yang lebih dikenal dengan 
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metode ceramah, yaitu metode mengajar dengan menyampaikan informasi 

secara lisan kepada peserta didik yang umumnya mengikuti secara pasif, 

sehingga kurang menumbuhkan semangat dan kreativitas siswa. Hal ini juga 

terjadi pada proses pembelajaran ekonomi, akibatnya selain siswa belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), motivasi, atau minat siswa 

untuk lebih berprestasi juga kurang optimal. Untuk lebih jelasnya mengenai 

nilai siswa dapat dilihat pada tabel 1 yang merupakan nilai ujian semester 

tahun 2013/2014. 

Tabel 1. Hasil Ujian Semester Ganjil Mata Pelajaran Ekonomi Siswa 

MA Ma’arif 9 Kotagajah Kelas X Tahun 2013/2014 

Nilai Ujian Semester Ganjil Kelas X Madrasah Aliyah Ma'arif 9 Kotagajah 

No Kelas Nilai < 72 Nilai ≥ 72 Jumlah Siswa  

1 X A 17 12 29 Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal 

(KKM) adalah 

sebesar 72 

2 X B 18 11 29 

3 X C 17 12 29 

4 X D 17 12 29 

Jumlah 
Siswa 69 47 116  

Prosentase 59,48% 40,52 % 100 %  

 Sumber : Arsip nilai siswa kelas X MA Ma’arif 9 Kotagajah Kabupaten 

Lampung Tengah tahun 2013. 

 

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa hasil belajar ekonomi yang diperoleh 

siswa pada ujian semester ganjil kurang optimal. Hal ini terlihat dari siswa 

yang berhasil memperoleh nilai ≥ 72 atau yang memenuhi KKM adalah 

40,52% (47 siswa), selebihnya siswa yang memperoleh nilai < 72 atau 

59,48% (69 siswa) di bawah KKM yaitu 72. Menurut Djamarah (2006: 107) 

apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60% maka keberhasilan 

siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah. Artinya siswa belum 

mencapai seluruh indikator dari kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 
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Rendahnya hasil belajar ekonomi siswa kelas X MA Ma’arif 9 Kotagajah 

diduga disebabkan belum diterapkannya berbagai model pembelajaran dalam 

proses pembelajaran. Metode yang digunakan tersebut berlangsung satu arah, 

dari guru kepada siswa dan tidak terjadi interaksi. Memang selain 

menggunakan metode konvensional masih terdapat pembelajaran variasi, 

seperti pembelajaran melalui tanya jawab dan tugas tetapi tidak melibatkan 

siswa secara aktif. Metode tanya jawab hanya melibatkan beberapa siswa 

aktif dalam pembelajaran di kelas tersebut dan pertanyaan guru diajukan ke 

siswa secara terarah dan individual, tidak dengan memgelompokkan siswa 

untuk bekerjasama dalam menjawab pertanyaan. Akan lebih baik dalam 

pembelajaran terjadi interaksi antara siswa dan siswa, interaksi antara guru 

dan siswa, maupun interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Interaksi 

saling membutuhkan atau hubungan kerjasama antar anak di dalam kelas 

inilah yang menghasilkan suasana belajar kooperatif. 

 

Berdasarkan pemikiran dan pengamatan terhadap hasil belajar yang belum 

optimal, maka perlu upaya perubahan dalam proses pembelajaran yang 

bertujuan meningkatkan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, 

sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan proses pembelajaran adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

dapat menghadirkan suasana baru dalam proses pembelajaran mulai dari 

penyampaian materi yang biasanya dominan dilakukan oleh guru diubah 

dengan melibatkan peran siswa, baik dengan memberikan tugas kelompok 

maupun individu.  
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Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah peserta 

didik sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. 

Adanya unsur-unsur belajar yang bermakna dalam proses pembelajaran dapat 

membuat siswa merasa senang dan tidak jenuh. Terdapat beragam model 

pembelajaran kooperatif. Hal ini akan lebih memudahkan guru untuk memilih 

tipe yang paling sesuai dengan pokok bahasan materi, tujuan pembelajaran, 

kondisi kelas, sarana dan kondisi internal peserta didik seperti minat belajar. 

Dua diantara model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan yaitu 

Concept Mapping dan Make a Match. 

 

Model pembelajaran concept mapping merupakan suatu model pembelajaran 

yang dapat menciptakan belajar bermakna/menyenangkan bagi peserta didik. 

Dalam belajar bermakna tersebut siswa dapat menghubungkan/mengaitkan 

informasi pada pengetahuan yang telah dimilikinya. Menurut Dahar (1996: 

154) peta konsep memegang peranan penting dalam belajar bermakna. Model 

peta konsep mambantu siswa dalam memahami konsep yang akan dipelajari. 

Dengan memahami materi maka siswa akan termotivasi untuk belajar. 

Sehingga diharapkan hasil belajar siswa juga akan meningkat. Untuk 

menyusun peta konsep menurut Dahar (1996: 125) diperlukan pemahaman 

tentang ciri atau karakteristik peta konsep, informasi dikomunikasikan pada 

siswa dalam bentuk penerimaan, mengaitkan informasi pada pengetahuan 

yang dimilikinya, siswa juga dapat menghapalkan informasi itu tanpa 

menghubungkannya pada konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya. 
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Pembelajaran dengan menggunakan model concept mapping dapat 

memberikan kesempatan siswa untuk berpikir dan memahami informasi 

berdasarkan kemampuan dirinya sendiri. Pelaksanaan proses pembelajaran ini 

dapat melibatkan seluruh siswa secara aktif dalam mengembangkan 

pengetahuannya secara bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil. 

 

Sedangkan pada model pembelajaran kooperatif tipe make a match adalah 

teknik/metode pembelajaran dengan mencari pasangan. Salah satu 

keunggulan tehnik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan 

(Komalasari, 2010: 85). Model ini bisa diterapkan untuk semua mata 

pelajaran dan tingkatan kelas. Langkahnya adalah dengan membagi kelompok 

A dan B dalam kelas, membagi kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban, 

setiap siswa harus mencari pasangan (soal/jawaban), lalu mempresentasikan 

di depan, siswa lain mencatat dan menanggapi, langkah terakhir adalah guru 

dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. 

 

Model pembelajaran make a match cukup baik untuk meningkatkan keaktifan 

siswa dalam kelas untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan PAIKEM. 

Karena dalam pembelajaran ini ada unsur permainannya dengan membuat 

pasangan sehingga diharapkan memotivasi siswa dan membuat proses 

pembelajaran tidak membosankan. 

 

Bentuk tes adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh 

individu yang dites. Dalam pendidikan untuk mengetahui sejauh mana 

pencapaian tujuan pembelajaran salah satunya adalah dengan tes. Dengan tes 
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yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran, 

baik untuk membantu guru menentukan strategi pembelajaran dan 

meningkatkan motivasi siswa meningkatkan kemampuannya. 

 

Melalui kedua model tersebut diharapkan dapat melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga lebih mudah memahami materi yang 

diajarkan oleh guru dan dapat mencapai indikator dari kompetensi dasar serta 

hasil belajar siswa dapat mencapai KKM yang telah ditetapkan sekolah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Hasil Belajar 

Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Concept 

Mapping dan Make a Match (Dengan Memperhatikan Bentuk Soal) Mata 

Pelajaran Ekonomi”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Hasil belajar siswa tergolong masih sangat rendah. Hal ini tampak dari 

banyaknya siswa yang berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM). 

2. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru. 

3. Kurangnya penerapan pola pembelajaran khusus/kooperatif dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran ekonomi oleh guru. 

4. Guru belum menerapkan model pembelajaran kooperatif yang menarik 

untuk membuat siswa menjadi semangat dan kreatif. 
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5. Guru kurang memperhatikan bentuk tes dalam menilai hasil belajar. 

6. Suasana belajar yang pasif membuat siswa kurang tertarik dan berminat 

untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. 

7. Kegiatan belajar mengajar belum melibatkan siswa secara aktif. 

8. Belum diketahuinya interaksi antara model pembelajaran dengan bentuk 

soal. 

9. Belum diketahuinya perbedaan hasil belajar ekonomi yang menggunakan 

model pembelajaran concept mapping dan make a match. 

10. Belum diketahuinya perbedaan hasil belajar ekonomi dengan 

menggunakan model pembelajaran concept mapping dan make a match 

apabila bentuk soalnya esai dan pilihan ganda. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian 

ini dibatasi pada kajian hasil belajar ekonomi (Y) siswa antara yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Concept Mapping (X1) 

dengan siswa yang pengajarannya menggunakan model pembelajaran Make a 

Match (X2) dengan memperhatikan bentuk soal (sebagai variabel 

moderatornya) pada siswa kelas X MA Ma’arif 9 Kotagajah Lampung 

Tengah tahun pelajaran 2013/2014. 
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D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

concept mapping dan siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match ? 

2. Apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa yang 

dites menggunakan bentuk soal esai dengan siswa yang dites 

menggunakan bentuk soal pilihan ganda ? 

3. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dengan bentuk soal pada 

mata pelajaran ekonomi ? 

4. Apakah rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

concept mapping lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make 

a match jika hasil belajarnya diukur menggunakan bentuk soal esai ? 

5. Apakah rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

concept mapping lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe make a match jika 

hasil belajarnya diukur menggunakan bentuk soal pilihan ganda ? 

6. Apakah rata-rata hasil belajar ekonomi yang menggunakan bentuk soal 

esai lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar ekonomi yang 
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menggunakan bentuk soal pilihan ganda pada pembelajaran kooperatif 

tipe concept mapping ? 

7. Apakah rata-rata hasil belajar ekonomi yang menggunakan bentuk soal 

esai lebih rendah dibandingkan dengan hasil belajar ekonomi yang 

menggunakan bentuk soal pilihan ganda pada pembelajaran kooperatif 

tipe make a match ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

concept mapping dan make a match. 

2. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa 

yang dites menggunakan bentuk soal esai dengan siswa yang dites 

menggunakan bentuk soal pilihan ganda. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dengan bentuk 

soal pada mata pelajaran ekonomi. 

4. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi yang dites 

dengan bentuk soal esai pada siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe concept mapping dan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe make a match. 

5. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi yang dites 

dengan bentuk soal pilihan ganda pada siswa yang pembelajarannya 



 

13 
 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe concept mapping dan 

siswa yang menggunakan model kooperatif tipe make a match. 

6. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi yang 

menggunakan bentuk soal esai dengan hasil belajar ekonomi yang 

menggunakan bentuk soal pilihan ganda pada pembelajaran kooperatif 

tipe concept mapping. 

7. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi yang 

menggunakan bentuk soal esai dengan hasil belajar ekonomi yang 

menggunakan bentuk soal tes pilihan ganda pada pembelajaran kooperatif 

tipe make a match. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat secara teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mengembangkan khasanah ilmu-ilmu pendidikan yang berkaitan dengan 

peningkatan hasil belajar siswa dan peran aktif siswa dalam proses 

pembelajaran. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan masukan dan bermanfaat untuk memperbaiki mutu 

pembelajaran. 
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b. Bagi Guru dan Calon Guru 

Sebagai bahan masukan dalam memilih model pembelajaran yang 

aktif dan kreatif sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dan 

hasil belajar siswa. 

c. Sebagai bahan referensi untuk kepustakaan dan semua pihak sebagai 

pertimbangan guna menghasilkan penelitian yang lebih baik. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai 

berikut. 

1. Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MA 

Ma’arif 9 Kotagajah Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pada penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Concept Mapping dan Make a Match dengan 

menggunakan penilaian bentuk soal esai dan pilihan ganda. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah MA Ma’arif 9 Kotagajah, Kecamatan 

Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2013/2014. 


