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ABSTRAK

PENGARUH MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE MAKE A MATCH
TERHADAP HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS V

SD NEGERI 1 GANTIWARNO

Oleh

ENI MUFIDA

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar khususnya pada mata
pelajaran IPS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model
cooperative learning tipe make a match terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V
SD Negeri 1 Gantiwarno. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD
Negeri 1 Gantiwarno. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V
SD Negeri 1 Gantiwarno. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes. Alat pengumpul data
berupa soal pilihan jamak yang sebelumnya telah diujikan dan dianalisis dengan
validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data berupa kuantitatif. Data yang
diperoleh dianalisis menggunakan Independen Sampel t-test dengan bantuan SPSS
22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis melalui Independen
Sampel t-test diperoleh nilai sig (2-tailed)  kurang dari taraf signifikansi sehingga
H0 ditolak dan Ha diterima, atau terdapat pengaruh yang signifikan pada
penggunaan model cooperative learning tipe make a match terhadap hasil belajar
IPS siswa.

Kata kunci: hasil belajar, IPS, make a match
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya

pengajaran dan pelatihan yang sesuai prosedur pendidikan itu sendiri.

Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak

dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan,

pertimbangan, dan kebijaksanaan. Pendidikan juga merupakan salah satu

sarana untuk mengembangkan potensi diri dan keterampilan siswa melalui

proses pembelajaran sebagai bekal bagi dirinya menjalani hidup

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana dalam UU No. 20

Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan

bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara (Tim Penyusun, 2014: 3).

Pendidikan nasional sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya sistem

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk
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memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan

zaman yang selalu berubah.

Fadillah (2014: 13) berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan

tentu tidak bisa terlepas dari kurikulum sekolah. Kurikulum yang berlaku saat

ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum

2013. Pelaksanaan pendidikan di SD Negeri 1 Gantiwarno mengacu pada

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). BSNP (2006: 5) menjelaskan

bahwa KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan

dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari

tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum

tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

Pembelajaran pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SD

menerapkan pendekatan tematik terpadu pada kelas rendah dan pendekatan

mata pelajaran pada kelas tinggi. Salah satu mata pelajaran yang ada dalam

KTSP adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Permendiknas No. 22 tahun 2006 (2006: 417) menyatakan Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang
diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS
mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang
berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS
memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya hasil belajar siswa,

guru mewujudkan suasana belajar yang inovatif serta menciptakan proses

pembelajaran yang berkualitas dengan mengadakan pembaharuan dalam
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model, metode, pendekatan, serta penggunaan media dalam proses

pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif.

Hasil observasi pra penelitian yang dilakukan pada bulan November 2016 di

SD Negeri 1 Gantiwarno, peneliti memperoleh informasi bahwa hasil belajar

IPS siswa kelas V semester ganjil tahun 2016/2017 masih tergolong rendah.

Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1. Data hasil belajar siswa mata pelajaran IPS

No Kelas KKM Nilai
Rata-rata

Interval Nilai Jumlah Siswa
>60 <60

1 VA 60 57,25 8 12 20
2 VB 60 57,35 8 12 20

Jumlah Siswa 16 24 40
Persentase 40% 60% 100%

Sumber: Buku daftar nilai MID semester ganjil kelas V

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa secara keseluruhan hasil belajar siswa

kelas V semester ganjil SD Negeri 1 Gantiwarno pada mata pelajaran IPS

masih tergolong rendah. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya siswa yang

mampu mencapai KKM yaitu hanya 16 siswa atau sekitar 40%, sedangkan

sisanya sebanyak 24 siswa atau sekitar 60% masih belum mampu mencapai

KKM.

Menurut hasil observasi, rendahnya hasil belajar IPS kelas VA dan VB

disebabkan karena guru belum menerapkan pembelajaran inovatif, walau

sesekali diselingi dengan tanya jawab pembelajaran masih berpusat pada guru

dan pembelajaran kurang menggali pengetahuan awal siswa. Siswa belum

bisa memahami makna dari materi yang mereka peroleh. Siswa merasa

enggan bertanya kepada guru karena siswa menganggap dirinya masih
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bingung dengan materi yang dijelaskan melalui metode ceramah oleh

gurunya. Sebagian besar siswa jarang melakukan tukar informasi dengan

teman-teman di kelasnya dan tidak mau saling membantu dalam belajar

sehingga siswa cenderung bekerja secara mandiri. Siswa yang pintar

cenderung tidak mau membantu temannya yang kurang kemampuan

akademiknya, sebaliknya siswa yang merasa kurang mampu dalam

pembelajaran enggan bertanya kepada siswa yang lebih mampu. Guru belum

begitu optimal memberdayakan aspek-aspek kompetensi dasar dalam

kegiatan pembelajaran terutama aspek kognitif. Hal ini tampak dari jarangnya

guru memantau siswa, sehingga hasil belajar siswanya pun kurang

memuaskan dengan kata lain hasilnya kurang baik atau menurun.

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian

eksperimen dengan menggunakan model cooprative learning tipe make a

match. Menurut Komalasari (2011: 85) make a match adalah model

pembelajaran yang mengajak siswa mencari jawaban terhadap suatu

pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu permainan kartu

berpasangan. Model pembelajaran ini adalah siswa mencari pasangan kartu

dan jawaban sambil belajar mencari pemecahan masalah dalam suasana

pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan tersebut memungkinkan siswa

untuk aktif, mengembangkan keterampilan, sikap dan pengetahuannya secara

mandiri serta bekerja sama dalam kelompok. Sehingga diharapkan dapat

terwujud suatu pembelajaran yang aktif, kreatif efektif, dan menyenangkan

serta dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas VA dan VB.
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Make A Match terhadap Hasil

Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri 1 Gantiwarno”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut.

1. Guru belum menerapkan pembelajaran inovatif khususnya model

cooperative learning tipe make a match.

2. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered).

3. Siswa belum bekerja sama saat proses pembelajaran.

4. Aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran masih rendah.

5. Suasana belajar kurang menyenangkan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah penelitian yang

akan diteliti, yaitu rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1

Gantiwarno.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian

yaitu, “Apakah ada pengaruh yang signifikan pada penerapan model

cooperative learning tipe make a match terhadap hasil belajar IPS siswa kelas

V SD Negeri 1 Gantiwarno?”.
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E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan model

cooperative learning tipe make a match terhadap hasil belajar IPS siswa kelas

V SD Negeri 1 Gantiwarno.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam kaitannya dengan penelitian adalah sebagai

berikut.

1. Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa

dalam mata pelajaran IPS.

2. Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan guru

mengenai model pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kemampuan

siswa serta dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kualitas

guru.

3. Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif untuk

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Gantiwarno.

4. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan

wawasan mengenai model pembelajaran serta dapat menambah

pengetahuan peneliti tentang penelitian eksperimen dan model

cooperative learning tipe make a match.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi:

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen.

2. Objek penelitian ini adalah hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1

Gantiwarno menggunakan model cooperative learning tipe make a

match.

3. Subjek penelitian adalah siswa kelas VA dan VB SD Negeri 1

Gantiwarno.

4. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Gantiwarno dari bulan Januari

sampai Februari 2017.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan proses suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu,

yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan,

melainkan perubahan kelakuan. Rozikin dalam Kosasih dan Sumarna

(2013: 10) mengemukakan bahwa belajar adalah sebuah proses yang

dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah

laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat

diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau

pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan.

Slameto (dalam Hamdani 2011: 10) mengemukakan belajar adalah suatu

proses usaha memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya. Seseorang dikatakan belajar apabila mengalami

perubahan melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau

perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir (Trianto,

2011: 16).
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang merupakan

sebagai akibat dari pengalaman atau latihan dilakukan secara berulang-

ulang dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

2. Hasil Belajar

Bentuk nyata yang dapat dilihat dan dirasakan dari kegiatan belajar

adalah hasil belajar. Menurut Susanto (2014: 1) hasil belajar adalah

perubahan perilaku yang berupa pengetahuan atau pemahaman,

keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa selama berlangsungnya

proses belajar mengajar atau yang lazim disebut dengan pembelajaran.

Dimyati dan Mudjiono (dalam Kosasih dan Sumarna 2013: 38)

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah hal yang dapat dipandang dari

dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Berdasarkan sisi siswa, hasil

belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental

tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Berdasarkan pada sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya

bahan pelajaran.

Menurut Suprijono (2015: 7) hasil belajar adalah pola perbuatan, nilai,

pengertian, sikap, apresiasi, dan keterampilan. Hasil belajar adalah

perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek

potensi kemanusiaan saja. Hasil pembelajaran dikategorikan oleh pakar
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pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris

atau terpisah, melainkan komprehensif.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi pada diri individu yang

diperoleh selama berlangsungnya proses pembelajaran yang mencakup

tiga ranah atau aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil dari

belajar dapat dilihat dari perubahan tingkah laku seseorang. Tiga ranah

tersebut yaitu ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan

dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari belum

paham menjadi paham. Ranah afektif yaitu berkaitan dengan sikap

seseorang, minat dan nilai, sedangkan pada ranah psikomotor berkaitan

dengan kemampuan fisik seperti kemampuan motorik dan syaraf,

misalkan kecepatan gerak, alunan suara, cerdas kinestetik, cerdas visual

spesial, dan cerdas musikal.

B. Model Pembelajaran

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru.

Model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran (Komalasari, 2013: 57). Joyce

& Weil (dalam Rusman 2012: 133) mengemukakan bahwa model

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan dalam

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang
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bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau

yang lain.

Menurut Maulana (2013: 5) model pembelajaran pada dasarnya merupakan

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan

secara khas oleh guru meliputi pendekatan, strategi, metode, teknik, dan

bahkan taktik pembelajaran yang sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang

utuh. Menurut Joyce (dalam Trianto 2011: 22) model pembelajaran adalah

suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan

untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya

buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Model pembelajaran

mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran guna membantu siswa

sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai.

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh, peneliti membuat kesimpulan bahwa

model pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem

atau proses pembelajaran. Model pembelajaran sangat membantu dan

memudahkan dalam menentukan perangkat-perangkat pembelajaran.

C. Model Cooperative Learning

1. Pengertian Model Cooperative Learning

Model cooperative learning merupakan model pembelajaran yang

menekankan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Model ini

dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan intelektual,

sosial, dan menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat.
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Menurut Hamdani (2011: 30) model cooperative learning adalah

rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Cooperative learning

ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham

konstruktivis. Cooperative learning menerapkan strategi belajar dengan

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat

kemampuannya berbeda.

Sanjaya (dalam Rusman 2012: 203) mengemukakan bahwa cooperative

learning merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara

berkelompok. Model pembelajaran berkelompok adalah rangkaian

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok

tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

Slavin (dalam Isjoni 2014: 15) mengemukakan “In cooperative learning

methods, students work together in four member teams to mastermaterial

initially presented by the teacher”. Menurut Susanto (2014: 201-202)

cooperative learning lebih dari sekedar belajar berkelompok atau kerja

kelompok, karena belajar dalam model cooperative learning ini harus

ada struktur kerja dan tugas yang bersifat kooperatif, sehingga

memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang

bersifat saling bergantung diantara sesama anggota kelompok.

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa cooperative

learning adalah model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja

dalam kelompok-kelompok kecil dan saling bergantung diantara sesama
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anggota kelompok  untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah

dirumuskan. Kerja kelompok yang dilakukan dapat merangsang siswa

lebih aktif dan semangat dalam belajar.

2. Tujuan Model Cooperative Learning

Pelaksanaan model cooperative learning membutuhkan partisipasi dan

kerja sama dalam kelompok pembelajaran. Cooperative learning dapat

meningkatkan cara belajar siswa menuju belajar lebih baik dan sikap

tolong menolong dalam beberapa perilaku sosial.

Ibrahim (dalam Susanto 2014: 206-207) mengemukakan bahwa
sedikitnya terdapat tiga tujuan instruksional penting yang dapat
dicapai dengan cooperative learning, yaitu hasil belajar akademik,
penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan
sosial. Pertama, dengan cooperative learning, diharapkan hasil
belajar siswa akan lebih meningkat. Model cooperative learning ini
menyebabkan siswa terhindar dari rasa jenuh serta terbangkitnya
motivasi belajar yang baru. Kedua, penerimaan terhadap
perbendaan/keragaman individu. Tujuan lain model cooperative
learning adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang
berbeda berdasaarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan
ketidakmampuannya. Ketiga, pengembangan keterampilan sosial.
Tujuan penting ketiga dalam cooperative learning adalah
mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan
kolaborasi.

Stahl (dalam Isjoni 2014: 24) mengemukakan bahwa melalui  model

cooperative learning siswa dapat memperoleh pengetahuan, kecakapan

sebagai pertimbangan untuk berpikir dan menentukan serta berbuat dan

berpartisipasi sosial. Tujuan penting lain dari cooperative learning adalah

untuk mengajarkan kepada siswa keterampilan kerja sama dan

kolaborasi. Keterampilan ini amat penting untuk dimiliki di dalam

masyarakat dimana banyak kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan
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dalam organisasi yang saling bergantung satu sama lain dan dimana

masyarakat secara budaya semakin beragam (Rusman, 2012: 210).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan model

cooperative learning dapat meningkatkan cara belajar siswa menuju

belajar lebih baik, meningkatkan prestasi belajar akademik karena

termotivasi dan bersemangat dalam belajar, menumbuhkan sikap

toleransi antar etnis, suku, ras, budaya, dan lain-lain serta menumbuhkan

sifat kerja sama saling tolong menolong. Model cooperative learning

juga dapat mengembangkan  keterampilan sosial.

3. Karakteristik Model Cooperative Learning

Model cooperative learning sama dengan kerja kelomok, oleh sebab itu

banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu yang aneh dalam

cooperative learning, karena mereka menganggap telah terbiasa

menggunakannya. Cooperative learning berbeda dengan pembelajaran

yang lain, dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan

pada proses kerja sama dalam kelompok (Rusman, 2014: 206). Tujuan

yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian

penguasaan materi pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerja sama untuk

penguasaan materi tersebut. Kerja sama yang ada inilah yang menjadi ciri

khas dari cooperative learning.

Rusman (2012: 207) mengemukakan bahwa karakteristik atau ciri-ciri

cooperative learning dapat dijelaskan sebagai berikut.
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1. Pembelajaran secara tim.

2. Didasarkan pada manajemen kooperatif.

3. Kemauan untuk bekerja sama.

4. Keterampilan bekerja sama.

Cooperative learning sama dengan kerja kelompok, oleh sebab itu

banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu yang aneh dalam

cooperative learning, karena mereka menganggap telah terbiasa

menggunakannya. Cooperative learning terjadi dalam bentuk kelompok,

tetapi tidak setiap kerja kelompok dikatakan cooperative learning.

Menurut Masitoh (2009: 233) karakteristik cooperative learning

diantaranya.

1. Siswa bekerja dalam kelompok cooperative untuk menguasai
materi akademis.

2. Anggota-anggota dalam kelompok diatur terdiri dari siswa yang
berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi.

3. Jika memungkinkan, masing-masing anggota kelompok
cooperative berbeda suku, budaya, dan jenis kelamin.

4. Sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok dari
pada individu.

Bennet (dalam Isjoni 2014: 41) menyatakan ada lima unsur dasar yang

dapat membedakan cooperative learning dengan kerja kelompok, yaitu.

1. Positive interdependence
Positive interdependence yaitu hubungan timbal balik yang
didasari adanya kepentingan yang sama atau perasaan diantara
anggota kelompok dimana keberhasilan seseorang merupakan
keberhasilan yang lain pula atau sebaliknya.

2. Interaction face to face
Interaction face to face yaitu interaksi yang langsung terjadi
antara siswa tanpa adanya perantara.

3. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran
dalam anggota kelompok
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Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran
dalam kelompok sehingga siswa termotivasi untuk membantu
temannya, karena tujuan dalam cooperative learning adalah
menjadikan setiap anggota kelompoknya menjadi lebih kuat
pribadinya.

4. Membutuhkan keluwesan
Membutuhkan keluwesan, yaitu menciptakan hubungan antar
pribadi, mengembangkan kemampuan kelompok, dan
memelihara hubungan kerja yang efektif.

5. Meningkatkan keteramilan bekerja sama dalam memecahkan
masalah (proses kelompok)

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa

karakteristik cooperative learning lebih menekankan dalam proses kerja

sama dalam suatu kelompok. Penerapan dalam cooperative learning, dua

atau lebih individu saling tergantung satu sama lain untuk mencapai

tujuan, lalu dalam tujuannya tidak hanya dalam bidang akademik namun

dalam sikap individu dalam kelompok tersebut.

4. Jenis-jenis Model Cooperative Learning

Terdapat beberapa variasi jenis model dalam cooperative learning.

Menurut Rusman (2014: 213) ada enam jenis model cooperative

learning, yaitu sebagai berikut.

1. Model Student Teams Achievement Division (STAD)
2. Model Jigsaw
3. Model Group Investigation (investigasi group)
4. Model Make A Match (membuat pasangan)
5. Model Teams Games Tournaments (TGT)
6. Model Struktural

Berdasarkan keenam jenis model cooperative learning tersebut, peneliti

menggunakan model make a match (membuat pasangan), karena

permasalahan dalam penelitian ini adalah siswa yang kurang antusias,

masih pasif, dan merasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran IPS.
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Make a match adalah salah satu jenis model cooperative learning dimana

dalam penerapannya siswa membuat kelompok secara berpasangan untuk

menemukan suatu konsep dalam suasana yang menyenangkan.

D. Model Cooperative Learning Tipe Make A Match

1. Pengertian Model Cooperative Learning Tipe Make A Match

Penelitian ini peneliti memilih menggunakan model cooperative learning

tipe make a match, karena berdasarkan permasalahan yang telah

dijelaskan di latar belakang, salah satu penyebab rendahnya hasil belajar

siswa karena pembelajaran hanya terfokus pada guru, siswa kurang aktif

dan pembelajaran kurang menyenangkan oleh sebab itu peneliti tertarik

memilih menggunakan model cooperative learning tipe make a match

karena model ini adalah model pembelajaran yang menyenangkan dan

mengajarkan siswa untuk dapat aktif.

Komalasari (2011: 85) mengemukakan bahwa make a match adalah

model pembelajaran yang mengajak siswa mencari jawaban terhadap

suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu

permainan kartu pasang. Menurut Rusman (2014: 223) make a match

adalah salah satu jenis metode dalam cooperative learning. Salah satu

keunggulan metode ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar

mengenai suatu konsep atau topik, dalam suasana yang menyenangkan.

Menurut Huda (2014: 251) make a match adalah salah satu strategi yang

bertujuan untuk pendalaman materi dan penggalian materi.



18

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa make a

match adalah model pembelajaran yang mengajak siswa mencari

jawaban terhadap suatu pertanyaan dengan cara mencari pasangan.

Tujuan dari make a match untuk pendalaman materi dan penggalian

materi dalam suasana yang menyenangkan.

2. Langkah-langkah Model Cooperative Learning Tipe Make A Match

Langkah-langkah model cooperative learning tipe make a match menurut

Komalasari (2011: 85) adalah sebagai berikut.

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep
atau topik yang cocok untuk sesi review, sebaliknya atau bagian
kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban.

2. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu.
3. Setiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang

dipegang.
4. Setiap siswa mencari pasangan dari kartu yang cocok dengan

kartunya (soal jawaban).
5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas

waktu diberi poin.
6. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar setiap siswa

mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya.
7. Demikian seterusnya.
8. Kesimpulan dan penutup.

Kurniasih dan Sani (2015: 56) menyatakan beberapa langkah-langkah

model cooperative learning tipe make a match adalah sebagai berikut.

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep
atau topik yang cocok untuk sesi review, satu bagian soal dan
bagian lainnya kartu jawaban.

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

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

4. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan
kartunya. Misalnya: pemegang kartu yang bertuliskan
“kepercayaan pada Tuhan” akan berpasangan dengan kartu yang
bertuliskan soal “UUD 45”.
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5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas
waktu diberi poin.

6. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu
temannya (tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu
jawaban) akan mendapatkan hukuman yang telah disepakati
bersama.

7. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat
kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya.

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

9. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan
terhadap materi pelajaran.

Menurut Huda (2014: 252) sintak model cooperative learning tipe make

a match dapat dilihat pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran

berikut ini.

1. Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa
untuk mempelajari materi di rumah.

2. Siswa dibagi ke dalam dua kelompok, misalnya kelompok A
dan kelompok B. Kedua kelompok diminta untuk berhadap-
hadapan.

3. Guru membagi kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu
jawaban kepada kelompok B.

4. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus
mencari/mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu
kelompok lain. Guru juga perlu menyampaikan batasan
maksimum waktu yang ia berikan kepada mereka.

5. Guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari
pasangannya di kelompok B. Jika mereka sudah menemukan
pasangannya masing-masing, guru meminta mereka melaporkan
diri kepadanya. Guru mencatat mereka pada kertas yang sudah
dipersiapkan.

6. Jika waktu sudah habis, mereka harus diberitahu bahwa waktu
sudah habis. Siswa yang belum menemukan pasangan diminta
untuk berkumpul tersendiri.

7. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain
dan siswa yang tidak mendapat pasangan memperhatikan dan
memberikan tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak.

8. Terakhir, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan
kecocokan pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang
memberikan presentasi.

9. Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai
seluruh pasangan melakukan presentasi.
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa model

cooperative learning tipe make a match adalah model pembelajaran yang

mengajak siswa untuk mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu

konsep atau topik melalui permainan kartu pasangan dalam suasana

belajar yang menyenangkan. Langkah-langkah penerapan model

cooperative learning tipe make a match dalam penelitian ini mengacu

pada langkah-langkah yang dikemukakan oleh Huda.

3. Kelebihan dan Kelemahan Model Cooperative Learning Tipe Make A
Match

Model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Model

cooperative learning tipe make a match juga memiliki kelebihan dan

kelemahan di antaranya, yaitu:

a. Kelebihan model cooperative learning tipe make a match

Menurut Komalasari (2011:120) kelebihan model cooperative

learning tipe make a match adalah sebagai berikut.

1. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara
kognitif maupun fisik.

2. Karena ada unsur permainan metode ini menyenangkan.
3. Meningkatkan pehaman siswa terhadap materi yang

dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
4. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk

melatih persentasi.
5. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk

belajar.

Kelebihan model cooperative learning make a match menurut

Kurniasih dan Sani (2015: 56) antara lain:

1. Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan
menyenangkan.

2. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik
perhatian siswa.
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3. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf
ketuntasan belajar secara klasikal.

4. Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses
pembelajaran.

5. Kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis.
6. Munculnya dinamika gotong royong yang merata diseluruh

siswa.

Menurut Huda (2014: 253) kelebihan model cooperative learning

tipe make a match antara lain:

1. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara
kognitif maupun fisik.

2. Karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan.
3. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang

dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
4. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk

tampil presentasi.
5. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk

belajar.

b. Kelemahan make a match

Menurut Komalasari (2011:120) kelemahan model cooperative

learning tipe make a match adalah sebagai berikut.

1. Jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik maka akan
banyak waktu yang terbuang.

2. Pada awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang akan
malu berpasangan dengan lawan jenisnya.

3. Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, akan banyak
siswa yang kurang memperhatikan pada saat persentasi
pasangan.

4. Guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman
pada siswa yang tidak mendapat pasangan, karena mereka
bisa malu.

5. Menggunakan metode ini secara terus menerus akan
menimbulkan kebosanan.

Kelemahan model cooperative learning make a match menurut

Kurniasih dan Sani (2015: 56) antara lain:

1. Sangat memerlukan bimbingan dari guru untuk melakukan
kegiatan.
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2. Waktu yang tersedia perlu dibatasi karena besar
kemungkinan siswa bisa banyak bermain-main dalam proses
pembelajaran.

3. Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai.
4. Pada kelas dengan murid yang banyak (>30 siswa/kelas) jika

kurang bijaksana maka yang muncul adalah suasana seperti
pasar dengan keramaian yang tidak terkendali.

5. Bisa mengganggu ketenangan belajar kelas di kiri kanannya.

Menurut Huda (2014: 253-254) kelemahan model cooperative

learning tipe make a match adalah sebagai berikut.

1. Jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan banyak
waktu yang terbuang.

2. Pada awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang akan
malu berpasangan dengan lawan jenisnya.

3. Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, akan banyak
siswa yang kurang memperhatikan pada saat presentasi
pasangan.

4. Guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberikan hukuman
pada siswa yang tidak mendapat pasangan, karena mereka
bisa malu.

5. Menggunakan metode ini secara terus-menerus akan
menimbulkan kebosanan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan model cooperative

learning tipe make a match ini dapat meningkatkan aktivitas,

pemahaman, dan keberanian siswa. Model ini juga memiliki kelemahan

apabila digunakan secara terus menerus dan tidak dipersiapkan dengan

baik maka akan menimbul rasa bosan pada siswa. Guru harus berupaya

memaksimalkan pembelajaran agar tidak terjadi kesenjangan dalam

kelas.

E. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Istilah “Ilmu Pengetahuan Sosial”, disingkat IPS, merupakan nama mata

pelajaran ditingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi
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di perguruan tinggi yang identik dengan istilah “social studies” dalam

kurikulum persekolahan di negara lain, khususnya di negara-negara Barat

seperti Australia dan Amerika Serikat. Menurut Supriatna (2007: 4)

pengertian IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada

aktivitas kehidupan manusia. Berbagai dimensi manusia dalam

kehidupan sosialnya merupakan fokus kajian dari IPS.

Menurut Susanto (2014: 6) IPS dirumuskan atas dasar realitas dan

fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari

aspek dan cabang ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan mata pelajaran yang

memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun

melalui pendekatan pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan

kebermaknaannya bagi siswa dan kehidupannya (Samlawi 1998: 1).

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa IPS adalah

mata pelajaran  yang merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran

seperti: geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan politik

yang mempelajari berbagai dimensi manusia dalam kehidupan sosialnya.

Melalui mata pelajaran IPS siswa diarahkan menjadi warga negara yang

baik dan dapat memperoleh pengalaman langsung adanya hubungan

timbal balik yang saling mempengaruhi antara kehidupan pribadi dan

masyarakat.

2. Tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Tujuan merupakan ukuran untuk mengetahui tercapai tidaknya program

yang telah ditetapkan (Gunawan, 2011: 20). Menurut Supriatna (2007: 5)
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tujuan pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta didik

dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan

pendidikan yang lebih tinggi. Hasan dalam Supriatna (2007: 5)

mengemukakan bahwa tujuan pendidikan IPS dapat dikelompokkan ke

dalam tiga kategori, yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa,

pengembangan kemampuan, dan rasa tanggung jawab sebagai anggota

masyarakat dan bangsa serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi.

Tujuan pendidikan IPS menurut Sumaatmadja (2007: 33) adalah

membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki

pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi

dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan bernegara. Tujuan pendidikan

IPS di SD/MI menurut Susanto (2014: 31) adalah sebagai berikut.

1. Pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya.
2. Kemampuan, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun

alternatif pemecahan masalah nasional yang terjadi dalam
kehidupan di masyarakat.

3. Kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat
dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian.

4. Kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap
pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari
kehidupan tersebut.

5. Kemampuan mengembangkan kehidupan, masyarakat, ilmu
pengetahuan, dan teknologi.

Tujuan pendidikan IPS menurut Trianto (2011: 174) adalah mendidik dan

memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan

diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya serta

berbagai bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi. Berdasarkan hierarki tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran

IPS tidak terlepas dari tujuan kurikuler (tujuan mata pelajaran) di atas



25

terdapat tujuan instutisional (lembaga) dan di atasnya ada tujuan

pendidikan nasional.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka peneliti menyimpulkan bahwa

tujuan pendidikan IPS adalah siswa agar cakap intelektual, menjadi

warga negara yang baik (taat terhadap dasar negara, hukum, nilai, dan

norma yang berlaku) dan demokratis, serta memiliki keterampilan dan

kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negaranya. Tujuan tersebut dapat direalisasikan melalui proses

pembelajaran IPS meliputi aspek pengetahuan (kognitif), aspek

keterampilan (psikomotor), dan aspek sikap (afektif).

3. Pendidikan IPS di SD

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD harus memperhatikan

kebutuhan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Rata-rata usia

anak SD adalah 6-12 tahun. Menurut Jean Piaget anak usia 7 sampai 11

tahun memasuki tahap operasional konkrit. Pada tahap ini anak dapat

mengembangkan pikiran logis. Penalaran logika yang mereka kuasai

hanya pada situasi konkrit dan belum bisa memecahkan masalah yang

bersifat abstrak. Anak pada golongan operasional konkrit ini memiliki

ciri diantaranya perhatian mudah teralih dan terfokus pada lingkungan

terdekat, serta mempunyai dorongan untuk menyelidiki terhadap sesuatu

yang diinginkan (Hidayati, 2008: 1-29). Pengajaran IPS di SD tidak

menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, melainkan lebih
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ditekankan pada segi praktis dalam mempelajari, menelaah, dan

mengkaji gejala dan masalah sosial (Yani, 2009: 3).

Konsep dasar IPS di SD meliputi: 1) interaksi, 2) saling
ketergantungan, 3) kesinambungan dan perubahan, 4)
keragaman/perbedaan, 5) konflik, 6) pola, 7) tempat, 8) kekuasaan,
9) nilai kepercayaan, 10) keadilan dan pemerataan, 11) kelangkaan,
12) kekhusukan, 13) budaya, 14) nasionalisme (Solihatin dan
Raharjo, 2011: 15-21).

Berdasarkan penjelasan di atas, pendidikan IPS di SD harus disesuaikan

dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Pembelajaran yang

dilakukan harus berhubungan dengan pengalaman nyata kehidupan

sehari-hari, sehingga dapat menolong siswa untuk belajar.

4. Karakteristik IPS SD

Setiap mata pelajaran memiliki suatu ciri atau karakteristik yang berbeda-

beda yang dapat dilihat dari isi mata pelajaran tersebut. Menurut Trianto

(2012: 174) karakteristik IPS sebagai berikut :

1. Ilmu pengetahuan sosisal merupakan gabungan dari unsur-unsur
geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik,
kewarganegaraan, dan sosiolog.

2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari
struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi dan sosiologi,
yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahsan
atau topik tertentu.

3. SK dan KD dapat menyangkut peristiwa dan perubahan
kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat,
kewilayahan, daptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur,
proses dan maslah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup
agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan
dan jaminan keamanan.

Supriatna (2007: 12) mengungkapkan bahwa karakteristik IPS adalah

upaya untuk mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang

baik. Warga negara yang berarti dapat menjaga keharmonisan hubungan
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di antara masyarakat, sehingga terjalin persatuan dan keutuhan bangsa.

Menurut Sapriya (2007: 7) karakteristik IPS adalah salah satu

karakteristik social studies yang bersifat dinamis, artinya selalu berubah

sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Perubahan dapat dalam

aspek materi, pendekatan bahkan tujuan sesuai dengan tingkat

perkembangan masyarakat.

Berdasarkan pengerian di atas, dapat disimpulkan karakteristik IPS

adalah bersifat dinamis yang selalu berubah sesuai dengan tingkat

perkembangan masyarakat. Perubahan itu terdapat pada aspek materi,

pendekatan bahkan tujuan sesuai dengan tingkat perkembangan

masyarakat. Terjalinnya hubungan yang harmonis di antara masyarakat

serta menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

5. Pembelajaran IPS di SD

Proses pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan

jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial di SD memadukan cabang ilmu-ilmu sosial (geografi,

sejarah, ekonomi, dan sosiologi). Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006

menjelaskan beberapa ruang lingkup dalam mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial; (1) Manusia, Tempat dan Lingkunganya, (2) Waktu,

Keberlanjutan dan Perubahan, (3) Sistem Sosial dan Budaya, (4) Perilaku

Ekonomi dan Kesejahteraan.

Menurut Bruner dalam Sapriya (2007: 38) terdapat tiga prinsip

pembelajaran IPS di SD, yaitu (a) pembelajaran harus berhubungan
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dengan pengalaman serta konteks lingkungan sehingga dapat mendorong

mereka untuk belajar, (b) pembelajaran harus terstruktur sehingga siswa

belajar dari hal-hal mudah kepada hal-hal yang sulit, dan (c)

pembelajaran harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan

siswa dapat melakukan eksplorasi sendiri dalam mengkonstruksi

pengetahuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa cara dan

teknik pembelajaran IPS di SD harus dikaji dengan tepat. Karena bahan

materi IPS penuh dengan konsep-konsep abstrak seperti waktu,

perubahan, kesinambungan (continuity), arah mata angin, lingkungan,

ritual, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, permintaan, atau

kelangkaan. Pembelajaran IPS di SD harus bergerak dari yang konkret ke

yang abstrak dengan mengikuti pola pendekatan lingkungan yang

semakin meluas dan pendekatan spiral dengan memulai dari yang mudah

ke yang sukar, dari yang sempit menjadi lebih luas, dan dari yang dekat

ke yang jauh.

F. Penelitian yang Relevan

1. “Pengaruh Model Cooperative Learning Teknik Make A Match terhadap

Hasil Belajar IPS Kelas IV SD Negeri Limbasari Kecamatan Bobotsari

Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah” yang disusun oleh Arbangatun

Fitria Ningrum pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan adanya

perbedaan yang signifikan antara kelas yang menggunakan model

cooperative learning tipe make a match dengan kelas yang menggunakan
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model pembelajaran konvensional. Persamaan penelitian di atas dengan

penelitian ini terletak pada model pembelajaran yang digunakan yaitu

model cooperative learning tipe make a match dan variabel terikatnya

yaitu hasil belajar, mata pelajaran yang diterapkan pada penelitian yaitu

IPS, dan penelitian yang dilakukan adalah eksperimen. Perbedaannya

pada penelitian yang dilakukan Ningrum yaitu populasi yang digunakan

pada penelitian di atas adalah kelas IV SD Negeri Limbasari Kecamatan

Bobotsari Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, sedangkan pada

penelitian ini adalah kelas V SD Negeri 1 Gantiwarno.

2. “Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Make A Match terhadap

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN 2 Metro Selatan” yang

disusun oleh Feti Riantika pada tahun 2016. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar Matematika

antara siswa yang dibelajarkan melalui model cooperative learning tipe

make a match dengan siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran

konvensional dengan analisis data menggunakan independent sample t-

test. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada

model pembelajaran yang digunakan yaitu model cooperative learning

tipe make a match dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar, penelitian

yang dilakukan adalah eksperimen. Perbedaannya pada penelitian yang

dilakukan Riantika diterapkan mata pelajaran matematika sedangkan

pada penelitian ini diterapkan pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya

populasi yang digunakan pada penelitian di atas adalah kelas V SDN 2
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Metro Selatan, sedangkan pada penelitian ini adalah kelas V SD Negeri 1

Gantiwarno.

G. Kerangka Pikir

Seorang peneliti membuat kerangka berpikir untuk dijadikan acuan dalam

melaksanakan penelitiannya. Sugiyono (2016: 91) mengemukakan bahwa

kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara

teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, sehingga perlu dijelaskan

hubungan antar variabel independen dan dependen. Setiap penyusunan

paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka pikir.

Penelitian ini membandingkan hasil belajar IPS kelas ekasperimen dan kelas

kontrol. Pembelajaran pada kelas eksperimen dilakukan dengan menerapkan

model cooperative learning tipe make a match sedangkan kelas kontrol

dilakukan pembelajaran secara konvensional. Pembelajaran dengan

menerapkan model cooperative learning tipe make a match diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan menerapkan

pembelajaran konvensional.

Pelaksanaan proses penelitian adalah dengan melakukan pretest pada kedua

kelas untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa sebelum mengikuti

proses pembelajaran. Pelaksanaan pretest, kemudian dilakukan pembelajaran

dengan menggunakan model cooperative learning tipe make a match pada

kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Posttes
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dilakukan setelah proses pembelajaran untuk mengetahui pengaruh penerapan

model cooperative learning tipe make a match terhadap hasil belajar siswa.

Hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada

kerangka pikir berikut.

Gambar 1. Kerangka konsep variabel

Keterangan:
X : Model cooperative learning tipe make a match
Y : Hasil Belajar

: Pengaruh

Berdasarkan gambar 1, alur kerangka pikir dapat dideskripsikan bahwa model

cooperative learning tipe make a match yang dilakukan saat proses

pembelajaran berlangsung dapat membuat siswa lebih mudah menguasai dan

menghayati materi pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar.

H. Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian,

peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Perlu diketahui

bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Menurut

Sugiyono (2016: 96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis juga dapat dinyatakan

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban

X Y
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yang empirik dengan data. Menurut Subyantoro (2007: 122) pada umumnya

terdapat empat macam hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis

argumentasi, hipotesis kerja, dan hipotesis nol.

Berdasarkan pernyataan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis

adalah jawaban teoritis yang membantu peneliti melakukan penelitian ke

tahap selanjutnya dan sebagai bahan untuk menguji apakah teori yang

digunakan sesuai dengan hasil penelitian. Berdasarkan latar belakang

masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian maka yang menjadi

hipotesis dalam penelitian ini adalah “terdapat pengaruh yang signifikan pada

penerapan model cooperative learning tipe make a match terhadap hasil

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Gantiwarno”.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Menurut

Sugiyono (2016: 107) metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai

metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Objek penelitian ini adalah

pengaruh model cooperative learning tipe make a match (X) terhadap hasil

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Gantiwarno (Y).

Berdasarkan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan penelitian non-

equivalent control group design. Desain ini menggunakan dua kelompok,

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dua kelompok dianggap

sama dalam semua aspek yang relevan dan perbedaan hanya terdapat dalam

perlakuan. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada desain ini tidak

dipilih secara random. Kelompok eksperimen dalam penelitian ini akan

diberikan perlakuan berupa model cooperative learning tipe make a match

sedangkan kelompok kontrol dibelajarkan dengan metode konvensional.

Kelompok eksperimen sebelum diberikan perlakuan (treatment), kedua

kelompok tersebut diberikan pretest untuk mengetahui perbedaan keadaan

awal antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang
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baik adalah jika nilai kedua kelompok hampir sama atau tidak berbeda secara

signifikan.

Desain pretest-posttest control group design menurut Sugiyono (2016: 78)

adalah sebagai berikut:

O1 X          O2

O3 O4

Gambar 2. Desain pretest-posttest control group design

Keterangan:
X : Perlakuan (treatment)
O1 : Pretest sebelum diberi perlakuan pada kelompok eksperimen
O2 : Posttest setelah diberi perlakuan pada kelompok eksperimen
O3 : Pretest pada kelompok kontrol
O4 : Posttest pada kelompok kontrol

Penelitian ini digunakan untuk mencari pengaruh model cooperative learning

tipe make a match terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1

Gantiwarno. Desain penelitian dipilih satu kelas untuk mendapatkan

perlakuan model cooperative learning tipe make a match dan satu kelas tidak

diberikan perlakuan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Gantiwarno di Jl.

Rawamangun Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. SD

Negeri 1 Gantiwarno merupakan sekolah yang penyelenggaraan

pendidikannya menerapkan kurikulum KTSP.
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2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2016/2017, terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari

2017. Rentang waktu tersebut dimulai dari tahap persiapan hingga

penelitian.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016: 17) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang

ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 1 Gantiwarno yang

berjumlah 40 siswa yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas VA yang

berjumlah 20 siswa dan VB yang berjumlah 20 siswa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi (Sugiyono, 2016: 118). Apa yang dipelajari dari sampel,

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu,

sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif

(mewakili). Peneliti mengambil teknik sampling purposive. Teknik
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sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 124). Peneliti menggunakan

teknik sampling purposive karena mempertimbangkan beberapa

pertimbangan, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga

tidak dapat mengambil sampel yang luas. Dari populasi 40 siswa, peneliti

mengambil sampel kelas VA yang berjumlah 20 siswa sebagai kelas

eksperimen dan kelas VB berjumlah 20 siswa sebagai kelas kontrol.

D. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala faktor, kondisi, situasi, perlakuan (treatment), dan

semua tindakan yang bisa dipakai untuk mempengaruhi hasil eksperimen

(Sanjaya, 2013: 95). Sugiyono (2016: 60) menyebutkan macam-macam

variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi variabel independen,

variabel dependen, variabel moderator, dan variabel kontrol. Penelitian ini

menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (independen) dan variabel

terikat (dependen).

1. Variabel independen (bebas)

Variabel independen dalam bahasa Indonesia berarti variabel bebas.

Menurut Sugiyono (2016: 61) variabel bebas adalah variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen (terikat). Variabel bebas pada penelitian ini adalah

model cooperative learning tipe make a match. Make a match adalah

model pembelajaran yang mengajak siswa mencari jawaban terhadap
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suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu

permainan kartu pasangan (Komalasari, 2011: 85).

2. Variabel dependen (terikat)

Variabel dependen dalam bahasa Indonesia berarti variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2016: 61) variabel terikat adalah variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar. Hasil belajar

adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar

mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah

laku seseorang.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi suatu variabel dengan

mengkategorikan sifat-sifat menjadi elemen yang dapat diukur. Definisi

operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Model Cooperative Learning Tipe Make a Match

Model cooperative learning tipe make a match adalah adalah model

pembelajaran yang mengajak siswa mencari jawaban terhadap suatu

pertanyaan dengan cara mencari pasangan yang bertujuan untuk

pendalaman materi dan penggalian materi dalam suasana yang

menyenangkan.
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2. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi pada diri individu

yang diperoleh selama berlangsungnya proses pembelajaran yang

mencakup tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah

psikomotor. Hasil belajar dalam penelitian ini difokuskan pada ranah

kognitif. Ranah kognitif siswa diukur menggunakan instrumen tes yang

diberikan pada akhir pembelajaran.

F. Intrumen Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan intrumen penelitian berupa tes dengan

tujuan untuk mengetahui perbandingan pengetahuan siswa dan hasil belajar

siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model

cooperative learning tipe make a match.

1. Pengertian Instrumem Tes

Tes merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang

ingin diukur dengan tujuan dan maksud tertentu. Menurut Arikunto

(2006: 150) tes adalah seperangkat latihan serta alat lain yang digunakan

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes yang diberikan

yaitu dalam bentuk tes pilihan jamak. Pemberian tes diberikan kepada

kelas kontrol dan kelas eksperimen sebanyak dua kali yaitu pretest dan

posttest. Tujuan utama diadakannya tes adalah untuk mengetahui tingkat

keberhasilan yang dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran IPS

dengan menerapkan model cooperative learning tipe make a match.
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2. Uji Coba Instrumen Tes

instrumen tes yang telah tersusun kemudian diuji cobakan kepada kelas

yang bukan menjadi subjek penelitian. Tes uji coba ini dilakukan untuk

mendapatkan persyaratan tes yaitu validitas dan reliabilitas tes. Tes uji ini

dilakukan pada kelas VA SD Negeri 1 Sidodadi.

Suatu tes dapat dikatakan baik jika soal-soal yang terkandung dalam butir

tes tersebut dapat mewakili materi pembelajaran yang akan diukur. Oleh

sebab itu diperlukan penyusunan kisi-kisi instrumen soal yang dapat

dijadikan pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi tes.

Tabel 2. Kisi-kisi tes hasil belajar IPS

Standar
Kompetensi

Kompetensi Dasar
Pokok

Bahasan
Indikator

Ranah
Kognitif

Nomor
Butir

2. Menghargai
peranan tokoh
pejuang dan
masyarakat
dalam
mempersiapkan
dan
mempertahan-
kan
kemerdekaan
Indonesia.

2.1 Mendeskripsik
an perjuangan
para tokoh
pejuang pada
penjajah
Belanda dan
Jepang.

Perjuang-
an Bangsa
Indonesia
pada masa
penjajah-
an
Belanda
dan
Jepang.

1. Menyebut-
kan sebab-
sebab
kedatangan
bangsa
Belanda
dan Jepang
ke
Indonesia.

2. Menjelas-
kan
kekuasaan
penjajah
pada masa
penjajahan
bangsa
Belanda
dan Jepang.

3. Menjelas-
kan
perlawanan
para tokoh
pahlawan
terhadap
bangsa
Belanda
dan Jepang.

C1

C2

C3

1, 2, 5,
10, 11,
17, 19,
20, 21,
22, 25,
31, 40

6, 7,
12, 15,
18, 23,
24,  27,
30, 32,
37, 38,
39

3, 4, 8,
9, 13,
14, 16,
26, 28,
29,  33,
34, 35,
37
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3. Uji Persyaratan Instrumen

a. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto 2013: 211).

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi.

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas

rendah. Instrumen yang valid merupakan syarat mutlak untuk

mendapatkan hasil penelitian yang valid. Untuk menguji validitas

instrumen digunakan rumus korelasi point biserial dengan bantuan

program microsoft office excel 2007, rumus yg digunakan sebagai

berikut.

Keterangan:
rpbi : koefisien korelasi point biserial yang melambangkan

kekuatan korelasi antara variabel I dengan variabel II, yang
dalam hal ini dianggap sebagai koefisien validitas item.

Mp : skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testee, untuk butir
item yang bersangkutan telah dijawab dengan betul.

Mt : skor rata-rata dari skor total.
SDt : standar deviasi dari skor total.
p : proporsi testee yang menjawab betul terhadap butir item yang

sedang diuji validitas itemnya.
q : proporsi testee yang menjawab salah terhadap butir item yang

sedang diuji validitasnya.
(Sumber: Sudijono, 2013: 185).

Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan α = 0,05 maka alat

ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel,

maka alat ukur tersebut tidak valid atau drop out. Nilai rtabel

diperoleh dari tabel nilai-nilai r product moment. Selanjutnya
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koefisien korelasi dapat diinterpretasikan ke dalam klasifikasi

koefisien validitas berikut.

Tabel 3. Interpretasi koefisien korelasi nilai r

Besar koefisien korelasi Interpretasi
0,80 – 1,000 Sangat kuat
0,60 – 0,799 Kuat
0,40 – 0,599 Sedang
0,20 – 0,399 Rendah
0,00 – 0,199 Sangat rendah

(Sumber: Adopsi dari Sugiyono, 2016: 257)

b. Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data

karena instrument tersebut sudah baik (Arikunto 2013: 221). Apabila

datanya memang benar sesuai dengan kenyataan, maka beberapa kali

pun diambil tetap akan sama. Ada beberapa teknik yang dapat

digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu instrumen penelitian,

tergantung dari skala yang digunakan. Penelitian ini menggunakan

rumus KR 20 (Kuder Richardson), dengan rumus sebagai berikut.

n = {
⅀

}

Keterangan :
K : Jumlah item dalam Instrumen
pi : Proporsi banyak subjek yang menjawab pada item 1
qi : 1-pi
st2 : Variabel Total

(Adopsi dari Arikunto, 2012: 115)

Perhitungan reliabilitas tes dalam penelitian ini dibantu dengan

program Microsoft Ofiice Excel 2007. Kemudian dari hasil
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perhitungan tersebut akan diperoleh kriteria penelitian untuk indeks

reliabilitasnya. Indeks reliabilitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4. Koefisien reliabilitas

Besar koefisien korelasi Interpretasi
0,80 – 1,000 Sangat kuat
0,60 – 0,799 Kuat
0,40 – 0,599 Sedang
0,20 – 0,399 Rendah
0,00 – 0,199 Sangat rendah

(Sumber: Adopsi dari Arikunto, 2016: 276)

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Kelas eksperimen dan kelas kontrol yang telah diberikan perlakuan maka

diperoleh data berupa hasil pretest, posttest, dan peningkatan pengetahuan

(N-Gain). Peningkatan pengetahuan, menurut Meltzer dalam Khasanah

(2014: 39) dapat digunakan rumus sebagai berikut.

G =

Kategori sebagai berikut.

Tabel 5. Klasifikasi Interpretasi N-Gain

Besar Persentase Interpretasi
0,7 ≤ N-gain ≤ 1 Tinggi

0,3 ≤ N-gain ≤ 0,7 Sedang
N-gain < 0,3 Rendah

1. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada

beberapa cara yang digunakan untuk menguji normalitas data, antara

lain dengan kertas peluang normal, uji chi kuadrat, uji lifefors
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dengan teknik Kolmogorof-Smirnov, dan program statistik SPSS.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas dengan

SPSS 22.

Rumusan Hipotesis

H0: Populasi yang berdistribusi normal

Ha: Populasi yang berdistribusi tidak normal

Teknik pengujian normalitas dapat menggunakan bantuan program

SPSS dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut.

1. Buka program SPSS, kemudian masukkan daftar tabel skor yang
diperoleh.

2. Klik menu Analyze pilih Descriptive Statistics klik
explore.

3. Masukkan semua variabel ke dalam kolom Dependent List
melalui tombol

4. Selanjutnya klik tombol Plots lalu beri tanda (v) pada Normality
Plots with test.

5. Klik Continue-OK.
(Adopsi dari Kasmadi & Sunariah, 2014: 116)

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan kedua atau

lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki

variansi sama. Peneliti menggunakan program SPSS 22. Hipotesis

yang diuji adalah sebagai berikut.

H0 : variansi pada tiap kelompok sama (homogen)

Ha : variansi pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen)

Penetapkan homogenitas digunakan pedoman sebagai berikut.

a. Tetapkan taraf signifikansi uji, α = 0,05

b. Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh
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c. Jika signifikansi yang diproleh > α, maka variansi setiap sampel

sama (homogen)

d. Jika variansi yang diperoleh < α, maka variansi setiap sampel

tidak sama (tidak homogen)

Langkah-langkah pengujian homogenitas menggunakan bantuan

program SPSS 22 dengan langkah-langkah pengujiannya seperti

yang dijelaskan oleh Gunawan. Adapun langkah-langkah

pengujiannya seperti yang dijelaskan oleh Gunawan (2013: 85)

sebagai berikut.

a. Buka file data yang akan dianalisis.
b. Pilih menu berikut ini: Analyze Descriptives Statisticts

Explore.
c. Pilih y sebagai dependent list danxsebagaifactor list.
d. Klik tombol plots.
e. Pilih Lavene test, untuk untransformed.
f. Klik continue lalu Ok.

2. Analisis Data Hasil Belajar

a. Nilai Hasil Belajar Siswa Secara Individual

NP = R X 100
SM

Keterangan:
NP = Nilai pengetahuan
R = Skor yang diperoleh/item yang dijawab benar
SM = Skor maksimum
100 = Bilangan tetap
(Sumber: Purwanto, 2008: 102)

b. Nilai Rata-Rata Hasil Belajar Seluruh Siswa

X = Σ
Σ
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Keterangan:
X = Nilai rata-rata seluruh siswa
ΣXi = Total nilai yang diperoleh siswa
ΣN = Jumlah siswa
(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 40)

3. Pengujian Hipotesis

Data penelitian yang telah diperoleh, kemudian dilakukan uji hipotesis

untuk mengetahui perbandingan data antara sebelum dan sesudah

perlakuan, serta membandingkan kelompok kontrol dan kelompok

eksperimen. Penelitian ini menggunakan teknik Student’t karena

membuktikan apakah terdapat perbedaan yang berarti antara H0 dan Ha

pada program SPSS 22.

Penggunaan analisis program statistik SPSS dengan langkah sebagai

berikut.

1) Buka program SPSS yang sudah terpasang di komputer, lalu
masukan A dan B pada variabel view.

2) Masukan data hasil penelitian pada kolom yang sesuai pada data
view.

3) Pilih menu Analyze →Compare Mean →Independent Sampel t-Test.
4) Pindahkan variabel Diklat (A) dan Non Diklat (B) ke kolom yang

sesuai pada kotak dialog IndependentSampelt-Test lalu pilih Ok.

Analisis menggunakan SPSS sedikit berbeda dengan perhitungan

manual, perhitungan menggunakkan SPSS yang dilihat adalah nilai p

(probabilitas) yang ditunjukan oleh nilai sig. = (2-tailed). Aturan

keputusan yang digunakan, jika nilai sig. > 0,05, maka H0 diterima dan

Ha ditolak, sebaliknya jika nilai sig. < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha

diterima.
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Rumusan Hipotesis:

H0 ditolak

H0: (Tidak terdapat pengaruh signifikan dan positif pada penerapan

model cooperative learning tipe make a match terhadap hasil

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Gantiwarno).

Ha diterima

Ha: (Terdapat pengaruh signifikan dan positif pada penerapan model

cooperative learning tipe make a match terhadap hasil belajar IPS

siswa kelas V SD Negeri 1 Gantiwarno).
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh model cooperative learning tipe make a match terhadap

hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Gantiwarno. Pengaruhnya dapat

dilihat dari perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen adalah 70 sedangkan nilai rata-rata

kelas kontrol adalah 60. Begitu pula dapat dilihat dari perbandingan nilai N-

Gain kelas eksperimen 0,38, sedangkan nilai N-Gain kelas kontrol 0,25.

Berdasarkan  hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan program statistik

SPSS 22 diperoleh nilai sig(2-tailed) 0,020,  (0,020< 0,05) sehingga H0

ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diperoleh

bahwa model cooperative learning tipe make a match dapat mempengaruhi

hasil belajar siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penggunaan model

cooperative learning tipe make a match, maka ada beberapa saran yang dapat

dikemukakan oleh peneliti, antara lain.
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1. Guru

Model cooperative learning tipe make a match dapat digunakan sebagai

alternative dalam memberikan variasi dalam proses pembelajaran.

2. Siswa

Model cooperative learning tipe make a match dapat diterapkan untuk

menarik minat siswa dan membuat siswa mengingat kembali pelajaran

yang telah diterima.

3. Sekolah

Penelitian ini dijadikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan mutu

pendidikan di SD Negeri 1 Gantiwarno.

4. Pihak lain atau peneliti lanjutan

Peneliti menyarankan untuk dapat lebih mengembangkan variabel,

populasi maupun instrumen penelitian menjadi lebih baik. Sehingga hasil

dari penelitian lanjutan tersebut dapat lebih maksimal dari penelitian ini.
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