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Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui perbedaan minat belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Make A Match dengan minat belajar siswa 

yang menggunakan pembelajaran konvensional. 2) untuk mengetahui pengaruh 

minat belajar melalui model pembelajaran Make A Match terhadap aktivitas 

belajar Geografi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan 

desain yang digunakan adalah Simpel Randomized Designs. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling dimana kelas 

yang terpilih adalah kelas XI IPS 2 sebagai kelas eksperimen dan XI IPS 1 

sebagai kelas kontrol. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 

data kuantitatif deskriptif. Uji analisis data menggunakan uji-t dan uji regresi 

linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan 

bahwa 1) ada perbedaan minat belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Make A Match dengan yang siswa menggunakan pembelajaran 

konvensional. 2) ada pengaruh positif dari minat belajar melalui model 

pembelajaran Make A Match terhadap aktivitas belajar Geografi siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

 

Kata kunci: Minat Belajar, Aktivitas Belajar, Model Pembelajaran Make A    

         Match, Pembelajaran Konvensional, dan Geografi. 
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ABSTRACT 

 

 

EFFECT OF INTEREST LEARNING THROUGH LEARNING MAKE A 

MATCH MODEL AND CONVENTIONAL LEARNING TO LEARNING 

ACTIVITIES GEOGRAPHY OF STUDENT CLASS XI IPS 

SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG 

TEACHING DATE 2016/2017 

 

 

 

By 

 

Annisa Amalia Suci Rozai 

 

 

 

 

The purpose of this research is to: 1) to know the difference to the interest learning of 

student using learning Make A Match model with interest learning of student using 

learning Conventional. 2) to know influence of interest learning through Make A 

Match model to geography learning activity of student class XI IPS SMA Negeri 5 

Bandar Lampung teaching date 2016/1017. This study used quasi experimental 

method with the design in use Simpel Randomized Designs. Sample in this study is 

Simpel Random Sampling. Where the selected is class XI IPS 2 as the experimental 

class and class XI IPS 1 as control class. Data analysis techniques use in this research 

is descriptive quantitative data analysis. Test data analysis using t test and simple 

linear regression test. Based on the results of research and discussion concluded 1) 

that there are differences in student learning interest using make a match model with 

students using conventional. 2) as well as positive influence of interest learning 

through make a match learning model to geography learning activity of student class 

XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung teaching date 2016/2017. 

 

 

Keywords: Interest Learning, Learning Activity, Make A Match Learning      

     Model, Conventional Learning,  and Geography. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pendidikan menurut UU SISDIKNAS NO 20 Tahun 2003 diartikan sebagai 

suatu 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. 

Pendidikan adalah tuntutan belajar yang didapatkan pada anak dalam masa 

perkembangan dan perubahannya untuk meraih tingkat kedewasaan serta 

bertujuan untuk memberi ilmu dan pengetahuan, membentuk karakter diri 

serta mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan 

juga mempunyai tujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam belajar 

lewat aktivitas pengajaran serta tuntutan dan latihan untuk masa mendatang. 

Belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup. Salah satu tanda bahwa seseorang telah belajar 

adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Belajar akan lebih baik 

apabila subjek belajar mengalami atau melakukannya sendiri. Selain itu, 
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keinginan dari dalam diri seseorang untuk belajar sangat mempengaruhi 

pembelajaran yang dialami. Keinginan inilah yang disebut juga sebagai 

minat. Semakin besar minat seseorang untuk belajar maka cenderung akan 

memberikan perhatian lebih terhadap objek belajar sehingga seseorang 

tersebut akan terus berusaha untuk mencapai tujuan belajar yang dicita-

citakannya, namun pada pelaksanaan pembelajaran di kelas terkadang tidak 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal itu terbukti dengan adanya 

sebagian siswa yang masih kurang memiliki minat belajar terhadap mata 

pelajaran tertentu, padahal minat merupakan penggerak untuk mencapai 

tujuan dalam belajar yang diinginkan tanpa minat tujuan tidak akan tercapai. 

Berdasarkan uraian di atas, minat belajar siswa terhadap suatu mata pelajaran 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun 

eksternal. Penyebab utama kurangnya minat belajar siswa yang berasal dari 

faktor internal yaitu perhatian untuk mencapai hasil belajar yang baik, siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap materi yang dipelajarinya. Hal tersebut 

akan menimbulkan minat dalam diri peserta didik dan memiliki semangat 

dalam belajar sehingga mencapai prestasi yang bagus, sedangkan yang 

berasal dari faktor eksternal yaitu lingkungan. Guru yang kurang memberikan 

perhatian kepada siswa bahkan kurang terbuka terhadap siswa akan membuat 

siswa merasa takut bahkan acuh terhadap guru dan mata pelajaran yang 

diajarkannya, sehingga minat belajar siswa tersebut kurang.  

Kegiatan pembelajaran yang tidak menarik merupakan salah satu faktor 

penyebab kejenuhan siswa dalam belajar. Untuk meningkatkan minat siswa 
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dalam belajar, maka diperlukan suatu perencanaan kegiatan pembelajaran 

yang dapat membawa siswa nyaman, senang selama proses pembelajaran, dan 

siswa dapat berperan aktif selama proses pembelajaran, sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu cara untuk menarik minat siswa 

yang dapat diterapkan guru dalam proses pembelajaran adalah dengan adanya 

penggunaan model pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match. Model pembelajaran Make A Match adalah 

bagian dari model pembelajaran aktif yang pelaksanaannya banyak 

melibatkan peran siswa. Kelebihan dari model pembelajaran Make A Match 

ini sendiri yaitu mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan 

menyenangkan karena materi yang disampaikan lebih menarik sehingga akan 

tumbuh rasa kegembiraan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga model 

pembelajaran Make A Match ini mendorong siswa untuk bekerja sama dan 

bergotong royong dalam memecahkan permasalahan dalam menjawab soal 

sehingga siswa termotivasi untuk menguasai materi karena terciptanya 

suasana belajar yang menyenangkan. 

SMA Negeri 5 Bandar Lampung terletak di jalan Soekarno Hatta (Bay Pass) 

Sukarame, Bandar Lampung. Pada tahun ajaran 2016/2017 SMA Negeri 5 

Bandar Lampung memiliki total siswa sebanyak 1.149 siswa yang berasal 

dari kelas X, XI, dan XII. Dapat dilihat pada tabel 1 jumlah siswa-siswa SMA 

Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun ajaran 2016/2017 sebagai berikut : 
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Tabel 1. Jumlah Siswa SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran  

            2016/2017.  

No 
 

Kelas 

Jumlah  

Total Laki-Laki Perempuan 

1 X 155 201 356 

2 XI IPA 66 149 215 

3 XI IPS 91 125 216 

4 XII IPA 66 121 187 

5 XII IPS 77 98 175 

Jumlah Total 1149 

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 5 Bandar Lampung 

 

Sedangkan untuk jumlah guru dan pegawai di SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung berjumlah 95 orang, dapat dilihat pada tabel 2 jumlah guru dan 

pegawai SMA Negeri 5 Bandar Lampung yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2. Daftar Jumlah Guru dan Pegawai SMA Negeri 5 Bandar Lampung 

No Kepangkatan Jumlah Guru 

1 Guru 74 orang 

2 Pegawai 21 orang 

Jumlah 95 orang 

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 5 Bandar Lampung 

 

 

Hasil observasi dan wawancara pra penelitian pada tanggal 24 Oktober 2016 

dengan guru mata pelajaran Geografi yang mengajar di kelas XI IPS SMA 

Negeri 5 Bandar Lampung menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran di 

kelas guru masih menggunakan metode ceramah dan diskusi. Penerapan 

berbagai teknik mengajar masih terbilang minim, dengan demikian hanya 

sebagian siswa yang terlihat aktif dan antusias dalam menerima materi 

pembelajaran yang disampaikan guru. 

Proses pembelajaran Geografi di kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung belum sepenuhnya berjalan optimal, hal ini nampak pada 

bagaimana aktivitas pembelajaran siswa saat proses pembelajaran. Aktivitas 
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belajar siswa yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung terlihat 

masih belum berjalan maksimal. Ini terlihat dari respon siswa yang masih 

rendah terhadap pertanyaan dan penjelasan guru, siswa juga terlihat pasif saat 

proses pembelajaran dan interaksi belajar antar siswa pun terbilang minim. 

Keadaan inilah yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran yang optimal, yaitu tidak adanya perhatian, perasaan senang, 

rasa ketertarikan, dan kesadaran dalam belajar dari dalam diri siswa.  

Padahal perhatian, rasa senang, ketertarikan, dan kesadaran dalam belajar 

merupakan indikator dari minat belajar. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

aktivitas belajar yang dilakukan siswa masih cenderung pasif maka hal ini 

menyebabkan rendahnya minat belajar siswa. Penggunaan model 

pembelajaran yang belum dilaksanakan secara maksimal juga menjadi faktor 

dari perasaan jenuh dan bosan siswa dalam menerima materi yang 

disampaikan, ini dapat dilihat dalam aktivitas pembelajaran di kelas dimana 

siswa diperintahkan mencatat materi dan mendengarkan penjelasan guru 

sampai jam pelajaran selesai, sehingga belum dapat mengaktifkan siswa 

secara penuh dalam proses belajar mengajar. Cara belajar seperti ini dapat 

menyebabkan peserta didik cepat jenuh, bosan, dan kurang semangat dalam 

mengikuti pembelajaran, kemudian menyebabkan pembelajaran Geografi 

menjadi kurang menarik. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan untuk 

menarik minat siswa adalah penerapan model pembelajaran Make A Match. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi 

masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran belum inovatif. 

2. Guru masih menggunakan metode ceramah (konvensional). 

3. Siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

4. Masih rendahnya aktivitas belajar Geografi siswa. 

5. Belum digunakannya model pembelajaran Make A Match dalam 

pembelajaran Geografi. 

 

 

C. Rumusan masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas belajar Geografi 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung, maka dari itu rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan minat belajar Geografi siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Make A Match dengan minat belajar Geografi siswa 

yang menggunakan pembelajaran konvensional di kelas XI IPS SMA Negeri 

5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017? 

2. Apakah ada pengaruh minat belajar melalui model pembelajaran Make A 

Match terhadap aktivitas belajar Geografi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017? 

Atas dasar rumusan masalah tersebut maka, judul penelitian ini adalah: 
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“Pengaruh Minat Belajar Melalui Pembelajaran Model Make A Match dan 

Pembelajaran Konvensional Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Geografi Kelas 

XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

 

1. Untuk mengetahui perbedaan minat belajar Geografi siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Make A Match dengan minat belajar 

Geografi siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional di kelas XI 

IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar melalui model pembelajaran Make 

A Match terhadap aktivitas belajar Geografi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian adalah : 

a. Bagi guru, dapat digunakan dan diterapkan kepada siswa dalam proses 

pembelajaran agar tercipta suasana yang efektif dan menyenangkan dan dapat 

mudah diterima oleh siswa dalam penyampaian materi. 

b. Bagi siswa, dapat berlatih untuk menghargai pendapat teman, berpikir kritis, 

melatih berani berbicara yang baik dan benar, meningkatkan percaya diri dan 

dapat mengikuti pembelajaran yang menyenangkan tetapi tidak 

menyampingkan materi pokok yang dapat diterima dan dipahami. 
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c. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan tentang model pembelajaran 

yang efektif dan menyenangkan dalam menambah pengalaman dalam 

menyampaikan materi dalam mendidik. 

d. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam 

rangka peningkatan minat belajar Geografi siswa SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung dengan memperhatikan minat dan cara belajar siswa. 

 

 

F. Ruang Lingkup 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas XI IPS semester genap SMA 

Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian 

 Objek penelitian adalah minat belajar Geografi menggunakan model 

pembelajaran Make A Match. 

3. Ruang Lingkup Tempat 

 Tempat penelitian ini adalah di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. 

4. Ruang Lingkup Waktu  

 Waktu penelitian ini adalah pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

5. Ruang Lingkup Ilmu 

 Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya 

pembelajaran Geografi. Menurut Sumaatmadja (2001:12) pembelajaran 

Geografi adalah pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan 

bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia 
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dengan variasi kewilayahannya. Pembelajaran Geografi merupakan 

pembelajaran tentang hakikat Geografi yang diajarkan di sekolah dan 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental anak pada jenjang 

pendidikan masing-masing. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

 

 

Belajar berarti proses perubahan tingkah laku pada peserta didik akibat 

adanya interaksi antara individu dan lingkungannya melalui pengalaman dan 

latihan (Iskandarwassid dan Dadang, 2011: 5). Menurut Nana Syaodih (dalam 

Masitoh dan Dewi, 2009: 3), belajar adalah segala perubahan tingkah laku 

baik yang berbentuk kognitif, afektif maupun psikomotor dan terjadi melalui 

proses pengalaman. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang 

mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang 

dihadapi, dengan keadaan bahwa karakteristik-karakteristik dari perubahan 

aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan-

kecenderungan reaksi asli, kematangan, atau perubahan sementara dari 

organisme (Agung, 2012: 102). 

 

Secara sederhana, Anthony Robbins menyatakan bahwa belajar sebagai 

proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah 

dipahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru (Trianto, 2010: 15). Belajar 

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
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pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Uno 

dan Nursid, 2011: 139-140). 

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar 

dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik 

(Sagala, 2009: 61). Sedangkan menurut Trianto (2010: 17) pembelajaran 

merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks dan tidak sepenuhnya 

dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simple dapat diartikan sebagai produk 

interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. 

Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan  

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. 

Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa pada siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku yang dimaksud 

meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi 

sebagai pengendali sikap dan prilaku siswa. Tujuan 

pembelajaran menggambarkan kemampuan atau tingkat penguasaan yang 

diharapkan dicapai oleh siswa setelah mereka mengikuti suatu proses 

pembelajaran (Sugandi, 2000: 25). 
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Belajar merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku siswa, 

ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Syah (2010: 129) 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga 

macam: 

1. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani siswa. 

2. Faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa), yakni kondisi lingkungan di 

sekitar siswa. 

3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

Jadi, karena pengaruh faktor-faktor tersebut maka munculah siswa-siswa 

yang high-achievers (berprestasi tinggi) dan under-achievers (berprestasi 

rendah) atau gagal sama sekali. 

Saat proses belajar dapat terjadi berbagai hambatan, itulah salah satu bunyi 

dari prinsip pembelajaran. Untuk dapat mengetahui dan mengatasi hambatan-

hambatan maka di harapkan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi suatu proses belajar dan pembelajaran. Pada prinsip-prinsip 

pembelajaran diketahui bahwa belajar membutuhkan proses, interaksi, 

motivasi, lingkungan, dan lain-lain. Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembelajaran tersebut adalah: 
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1. Faktor Individu/Internal 

a. Keadaan jasmani. Apabila seorang individu berada dalam keadaan 

yang kurang sehat maka proses belajar akan sedikit terhambat. 

Berbeda halnya dengan seseorang yang dalam keadaan sehat akan 

dapat melakukan proses pembelajaran dengan lebih efektif. Dengan 

kata lain keadaan jasmani umumnya sangat mempengaruhi aktivitas 

belajar siswa. 

b. Keadaan fungsi jasmani. Ini berkaitan dengan fungsi alat tubuh 

seseorang, seperti pengelihatan, pendengaran, lisan, dan lain-lain 

yang keberadaannya sangat berpengaruh saat proses belajar. 

c. Keadaan psikologis. Ini sangat erat kaitannya dengan beberapa hal 

dibawah ini: 

 

a) IQ atau kecerdasan siswa 

 IQ adalah kecerdasan bawaan yang dimiliki oleh seseorang. IQ 

biasanya mengindikasikan kecepatan menghitung dan 

pemahaman materi yang diajarkan. 

b) Motivasi Belajar siswa 

 Motivasi akan sangat berpengaruh bagi setiap siswa, karena 

motivasi salah satu fungsinya adalah mendorong atau 

menggerakkan jiwa kita sehingga mau melakukan sesuatu. 

c) Minat 

 Hal yang disenangi akan mendorong siswa untuk belajar. Faktor 

lain yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran adalah sikap, 

bakat, dan lain-lain. Minat sama halnya dengan kecerdasan dan 
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motivasi, karena memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar. 

Karena jika seseorang tidak memiliki minat untuk belajar, ia 

akan tidak bersemangat atau bahkan tidak mau belajar. Oleh 

karena itu, dalam konteks belajar di kelas seorang guru atau 

pendidik lainnya perlu membangkitkan minat siswa agar tertarik 

terhadap materi pelajaran yang akan dipelajarinya. 

 

2. Faktor Eksternal 

a. Lingkungan 

a) Lingkungan tempat siswa belajar. 

b) Lingkungan tempat siswa tinggal. 

c) Lingkungan keluarga. 

b. Materi yang dipelajari 

 Tingkat kesulitan materi yang dipelajari akan dapat mempengaruhi 

faktor internal siswa dalam belajar. 

c. Pengajar/guru 

 Pengajar memegang peranan yang penting bagi keberhasilan belajar 

siswa, karena peran guru tak akan bisa digantikan dalam proses 

pembelajaran. Adapun peran guru adalah sebagai pengajar yang ahli, 

motivator, mengelola siswa dan lingkungan belajar, sebagai sosok 

yang mempengaruhi anak didik, memberikan nasihat pada anak 

didik, dan mempermudah anak didik dalam belajar. 
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B. Teori Belajar 

 

 

a. Teori Kognitif 

 

 

Teori ini lebih menekankan proses belajar dari pada hasil belajar. Bagi 

penganut aliran kognitif belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara 

stimulus dan respons. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berfikir 

yang sangat kompleks. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun 

dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan 

lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah, tetapi melalui proses 

yang mengalir, berkesinambungan, menyeluruh. 

Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk 

mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan itu 

dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, 

mencermati lingkungan, mempraktekan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Para psikolog kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang 

dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari 

informasi/pengetahuan baru. Termasuk ilmuan dengan kategori teori kognitif 

adalah Gagne, Piaget, ausubel dan Bruner (Siregar, 2010: 28-29). 

 

 

b. Teori Humanistik 

 

 

Menurut para pendidik aliran humanistik penyusunan dan penyajian materi 

pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Dalam dunia 

pendidikan teori belajar aliran humanistik muncul pada tahun 1960-1970an. 
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Terdapat beberapa tokoh yang menonjol dalam aliran humanistik seperti 

Combs, Maslov dan Rogers. Dalyono (2009: 35-43) menyatakan bahwa teori-

teori yang mengawali perkembangan aliran psikologi humanistik, yaitu: 

 

 

1. Teori belajar Combs 

 

 

 Combs dan kawan-kawan menyatakan bahwa apabila kita ingin 

memahami perilaku orang kita harus mencoba memahami dunia persepsi 

orang itu. Apabila seorang guru mengeluh bahwa siswanya tidak 

mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu, ini sesungguhnya berarti 

bahwa siswa itu tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu yang 

dikendaki oleh guru itu. Apabila guru memberikan aktivitas yang lain, 

mungkin sekali siswa akan memberikan reaksi yang positif. 

 

 

2. Teori belajar Maslov 

 

 

Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa di dalam diri kita ada dua hal: 

1) Suatu usaha yang positif untuk berkembang. 

2) Kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan 

Maslov mengatakan bahwa perhatian dan motivasi belajar tidak mungkin 

berkembang kalau kebutuhan dasar siswa belum terpenuhi. 

 

 

3. Teori belajar Roger 

 

 

 Dalam bukunya “freedom to learn”, ia menunjukkan sejumlah prinsip-

prinsip belajar humanistik yang penting antaranya ialah: 
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1) Manusia itu mempunyai kemampuan untuk belajar secara alami. 

2) Belajar yang signifikan terjadi apabila subject matter dirasakan murid 

mempunyai relevansi dengan maksud-maksudnya sendiri. 

3) Belajar yang menyangkut suatu perubahan di dalam persepsi mengenai 

diri sendiri, dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. 

4) Tugas-tugas belajar yang mengancam diri adalah lebih mudah dirasakan 

dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin 

kecil. 

5) Apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat 

diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses 

belajar. 

6) Belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. 

7) Belajar diperlancar bilamana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan 

ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. 

8) Belajar atas inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, 

baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan 

hasil yang mendalam dan lestari. 

9) Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreatifitas lebih 

mudah dicapai apabila terutama siswa dibiasakan untuk mawas diri dan 

mengeritik dirinya sendiri dan penilaian diri orang lain merupakan cara 

kedua yang penting. 

10) Belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini 

adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus 
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menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam dirinya 

sendiri mengenai proses perubahan itu. 

 

 Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa teori belajar aliran 

humanistik dikendalikan oleh perasaan atau inisiatif siswa sendiri. Karena 

siswa yang melakukan proses belajar itu sendiri sedangkan dalam proses 

pembelajaran peran guru sebagai fasilitator, pemberi motivasi dan pemberi 

kesadaran mengenai pentingnya belajar bagi kehidupan siswa kelak. Siswa 

yang mempunyai minat dan motivasi dalam belajar pasti akan berinisiatif 

sendiri untuk belajar tanpa harus disuruh oleh gurunya maupun orang 

tuanya. Kemudian siswa yang tidak memiliki minat dan motivasi belajar 

akan malas untuk belajar sehingga dapat menyebabkan siswa tersebut 

mengalami kesulitan belajar. Oleh sebab itu, belajar seharusnya dilakukan 

atas dasar kemauan siswa sendiri dengan cara berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar. Hal tersebut akan menambah pengalaman belajar siswa 

dan mendorong tercapainya sebuah tujuan yang dikehendaki. 

 

 

C. Dasar Teoritis Pembelajaran Kooperatif 
 

 

a. Teori Vigotsky (1978) 

 

 

Salah satu landasan teoritis pertama tentang pembelajaran kelompok 

(kooperatif) ini berasal dari pandangan konstruktivis sosial kelahiran Rusia, 

Lev Semenovitch Vigotsky pada tahun 1978. Vigotsky mengasumsikan 

“Every function in a child’s cultural development appears twice: first, on the 

social level and leter on the individual level; second, between people 
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(interpsychological) and then inside the child (intrapsychological)” 

(Hergenhahn, 2008: 54). Menurut Vigotsky, mental siswa pertama kali 

berkembang pada level interpersonal dimana mereka belajar 

menginternalisasikan dan mentransformasikan interaksi interpersonal mereka 

dengan orang lain, lalu pada level intrapersonal dimana mereka mulai 

memperoleh pemahaman dan keterampilan baru dari hasil interaksi ini. 

Landasan teoritis inilah yang menjadi alasan mengapa siswa perlu diajak 

untuk belajar berinteraksi bersama orang dewasa atau temannya yang lebih 

mampu sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas yang tidak bisa 

mereka selesaikan sendiri. Selain itu, saat berinteraksi bersama, siswa 

berkesempatan untuk mendapatkan feedback dan lebih jauh mampu 

mengkonstruksi pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang baru. 

Ketika mereka harus menjelaskan gagasannya kepada orang lain, mereka 

akan tertuntut untuk merumuskan kembali pemahamannya sehingga 

penjelasan mereka dapat mudah dipahami. Bahkan dengan interaksi ini, 

mereka dapat memahami masalah dengan lebih baik daripada sebelumnya 

dan hal ini tentu saja akan berpengaruh signifikan terhadap performa dan 

gaya belajar mereka sendiri. 

 

 

b. Teori Piaget (1965) 

 

 

Jean Piaget beranggapan bahwa konflik kognitif adalah katalisator perubahan 

karena ia memotivasi siswa untuk merenungkan kembali pemahamannya 

tentang suatu masalah dan berusaha mengkonstruksi pemahaman baru yang 
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lebih sesuai dengan feedback yang mereka terima. Interaksi sesama teman 

juga diyakini sebagai penggerak perubahan karena siswa pada umumnya 

selalu jujur dan berterus terang ketika menyampaikan pendapat kepada teman 

sendiri. 

Singkatnya, pendekatan Vigotsky dan Piaget diatas mempresentasikan 2 

pandangan teoritis tentang bagaimana siswa belajar bersama orang lain. 

Disatu sisi teori konstruktivitas sosial (sociocultural perspective) menyatakan 

bahwa siswa akan lebih mampu menyelesaikan masalah secara efektif jika 

mereka mau berinteraksi dengan teman-temannya yang lebih dewasa dan 

lebih mampu dari mereka. Disisi lain, perspektif konstruktivis personal 

(personal perspective) menyatakan bahwa ketika siswa berinteraksi dengan 

orang lain mereka akan merasa tertantang untuk memikirkan ulang 

pemahaman mereka sendiri, mencari informasi baru untuk menyelesaikan 

permasalahan yang muncul. 

 

 

D. Pembelajaran Kooperatif 

 

 

Pembelajaran kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil untuk 

memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok 

itu (Isjoni, 2013: 16). Sehingga dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap 

anggota saling kerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan 

pembelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

menekankan siswa untuk saling ketergantungan positif, interaktif tatap muka, 

akutabilitas individual, dan keterampilan sosial. 
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Pembelajaran kooperatif adalah bagian dari sebuah perubahan paradigma 

yang lebih luas yang terjadi dalam bidang pengajaran (Johnson, 2010: 178). 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar menciptakan 

interaksi yang silih asah sehingga sumber belajar bagi siswa bukan hanya 

guru dan buku ajar, tetapi juga teman sesama siswa (Wena, 2011: 189). 

Menurut Masitoh, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang di 

dalamnya mengkondisikan para siswa untuk bekerja bersama-sama di dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lain dalam belajar 

(Masitoh dan Dewi, 2009: 232). Sedangkan Tom V. Savage mengemukakan 

bahwa cooperative learning adalah suatu pendekatan yang menekankan 

kerjasama dalam kelompok (Rusman, 2012: 203). 

 

 

a. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

 

 

Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga 

tujuan pembelajaran penting. Menurut Depdiknas, tujuan pertama 

pembelajaran kooperatif yaitu meningkatkan hasil akademik, dengan 

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Sedangkan 

tujuan kedua, pembelajaran kooperatif memberi peluang agar siswa dapat 

menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar 

belajar. Tujuan belajar kooperatif yaitu menekankan pada tujuan kesuksesan 

pada kelompok, yang dapat dicapai jika semua anggota kelompok mencapai 

tujuan dan penguasaaan materi (Slavin, 2011: 179). 
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b. Unsur-Unsur Pembelajaran Kooperatif 

 

 

Pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar 

kelompok yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan 

sekedar belajar dalam kelompok. Tidak semua belajar kelompok bisa 

dianggap pembelajaran kooperatif. Ada lima unsur dasar pembelajaran 

kooperatif agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Menurut Suprijono 

(2009: 58-61) ada lima unsur pembelajaran kooperatif yaitu: 

1. Saling ketergantungan positif (Positive interdependence) 

 Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang 

ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota 

kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan. 

2. Tanggung jawab perseorangan (Personal responsibility) 

 Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap 

keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah 

membentuk semua anggota kelompok menjadi pribadi yang kuat. 

Tanggung jawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua 

anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. 

3. Interaksi promotif (Face to face promotive interaction) 

 Unsur ini merupakan kemampuan berinteraksi dan bekerja sama yang 

biasa digunakan dalam aktivitas kelompok. Ciri-ciri interaksi promotif 

diantaranya ialah saling membantu secara efektif dan efisien, saling 

memberi informasi dan saran yang diperlukan, serta saling memotivasi 

untuk memperoleh keberhasilan bersama. 
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4. Komunikasi antar anggota (Interpersonal skill) 

 Komunikasi ini sangat dibutuhkan dalam suatu kelompok. Kelompok 

tidak berfungsi secara efektif jika tidak memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang dibutuhkan. 

5. Pemrosesan kelompok (Group processing) 

 Pemrosesan mengandung nilai. Melalui pemrosesan kelompok dapat 

diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan 

anggota kelompok. Tujuan pemrosesan kelompok adalah meningkatkan 

efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan 

kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. 

Melalui pembelajaran kooperatif, siswa bukan hanya belajar dan menerima 

apa yang disajikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar, melainkan bisa 

juga belajar dari siswa lainnya, dan sekaligus mempunyai kesempatan untuk 

membelajarkan siswa yang lain. 

 

 

c. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

 

 

Menurut Rusman (2012: 211) langkah-langkah pembelajaran di kelas dalam 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1. Tahap menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

 Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang akan dicapai pada kegiatan 

pelajaran dan menekankan pentingnya topik yang akan dipelajari dan 

memotivasi siswa belajar. 

2. Tahap menyajikan informasi 
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 Guru menyajikan informasi atau materi pada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau melalui bahan bacaan. 

3. Tahap mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar 

 Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok 

belajar dan membimbingan setiap kelompok agar melakukan transisi 

secara efektif dan efisien. 

4. Tahap membimbing kelompok bekerja anak belajar 

 Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas. 

5. Tahap evaluasi 

 Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

6. Tahap memberikan penghargaan 

 Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 

 

 

d. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

 

 

Keunggulan pembelajaran kooperatif (Sanjaya, 2007: 249-250) yaitu: 

1. Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan 

mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan 

membandingkannya dengan ide-ide orang lain. 

2. Melalui pembelajaran kooperatif siswa tidak terlalu menggantungkan 

pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan 

berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar 

siswa yang lain. 
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3. Pembelajaran kooperatif dapat membantu anak respek pada orang lain 

dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala 

perbedaan. 

4. Pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan setiap siswa 

untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. 

5. Melalui pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan 

siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan 

balik. Siswa dapat berpraktik memecahkan masalah tanpa takut membuat 

kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab 

kelompoknya. 

6. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi yang cukup ampuh 

untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, 

termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang 

positif dengan yang lain, mengembangkan keterampilan mengatur waktu, 

dan sikap positif terhadap sekolah. 

7. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa 

menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. 

8. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi 

dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Hal ini berguna untuk proses 

pendidikan jangka panjang. 

Kelemahan pembelajaran kooperatif (Masitoh dan Dewi, 2009: 249): 

1. Siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga dapat 

menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lemah. 



26 

 

 

2. Dapat terjadi siswa yang hanya menyalin pekerjaan temannya yang 

pandai tanpa memiliki pemahamaan yang memadai. 

3. Pengelompokkan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang 

berbeda-beda serta membutuhkan waktu khusus. 

 

 

E. Bentuk dan Model Pembelajaran 

 

 

a. Pembelajaran Konvensional 

 

 

Pembelajaran konvensional adalah suatu konsep belajar yang digunakan guru 

dalam membahas suatu pokok materi yang telah biasa digunakan dalam 

proses pembelajaran.  Menurut Ahmadi (dalam Widiantari, 2012: 24) 

pembelajaran konvensional menyandarkan pada hafalan belaka, penyampaian 

informasi lebih banyak dilakukan oleh guru, siswa secara pasif menerima 

informasi, pembelajaran sangat abstrak dan teoritis serta tidak bersadar pada 

realitas kehidupan,  memberikan hanya tumpukan beragam informasi kepada 

siswa, cenderung fokus pada bidang tertentu, waktu belajar siswa sebagaian 

besar digunakan untuk mengerjakan buku tugas, mendengarkan ceramah 

guru, dan mengisi latihan (kerja individual). Pengajaran secara konvensional 

selama ini lebih ditekankan pada tugas guru untuk memberikan intruksi atau 

ceramah selama proses pembelajaran berlangsung, sementara itu siswa hanya 

menerima pembelajaran secara pasif.  

Ciri-ciri pembelajaran konvensional menurut Santyasa (dalam Widiantari, 

2012: 25-26) sebagai berikut: 
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1. Pemerolehan informasi melalui sumber-sumber secara simbolik, seperti 

guru atau membaca. 

2. Pengasimilasian dan pengorganisasian sehingga suatu prinsip umum 

dapat dimengerti. 

3. Penggunaan pada prinsip umum pada kasus-kasus sepesifik. 

4. Penerapan prinsip umum pada keadaan baru. Pembelajaran konvensional 

dalam mengevaluasi. 

Sedangkan menurut Iyas (dalam Wiwin Widiantari, 2012:26) secara umum 

ciri-ciri pembelajaran konvensional adalah sebagai berikut: 

1. Siswa adalah penerima informasi secara pasif, dimana siswa menerima 

pengetahuan dari guru dan pengetahuan diasumsikan sebagai badan dari 

informasi dan keterampilan yang dimiliki keluaran sesuai dengan standar. 

2. Belajar secara individual. 

3. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. 

4. Perilaku dibangun atas kebiasaan. 

5. Kebenaran bersifat absolute dan pengetahuan bersifat final. 

6. Guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran. 

7. Perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik. 

8. Interaksi di antara siswa kurang. 

9. Tidak ada kelompok-kelompok kooperatif. 

10. Keterampilan sosial sering tidak secara langsung diajarkan. 

11. Pemantauan melalui observasi dan intervensi sering tidak dilakukan oleh 

guru pada saat belajar kelompok sedang berlangsung. 
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12. Guru sering tidak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam  

kelompok-kelompok belajar. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, penyelenggaraan pembelajaran konvensional 

merupakan sebuah pembelajaran yang lebih menekankan pada pemberian 

informasi dari guru kepada siswa. Sumber pembelajaran konvensional lebih 

banyak bersifat tekstual daripada kontekstual. Sumber informasi dipandang 

sangat mempengaruhi proses belajar. Pembelajaran konvensioanal lebih 

terpusat pada guru, karena guru lebih mendominasi kegiatan pembelajaran.  

Berikut langkah-langkah pembelajaran konvensional: 

1. Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut. 

2. Guru menyajikan informasi kepada siswa secara tahap demi tahap 

dengan metode ceramah. 

3. Guru mengecek keberhasilan siswa dan memberikan umpan balik. 

4. Guru memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah. 

 

 
b. Model Pembelajaran Make A Match 

 

 

Model pembelajaran Make A Match atau mencari pasangan merupakan salah 

satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan metode ini 

dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang 

merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat 

mencocokkan kartunya diberi poin. Teknik model pembelajaran Make A 

Match atau mencari pasangan dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). 
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Salah satu keunggulan tehnik ini adalah siswa mencari pasangan sambil 

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan 

(Kurniasih dan Sani, 2015: 55). 

Suyatno (2009: 72) mengungkapkan bahwa model  Make A Match adalah 

model pembelajaran  dimana guru menyiapkan kartu yang berisi soal atau 

permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban kemudian siswa mencari 

pasangan kartunya. Model pembelajaran Make A Match merupakan bagian 

dari pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif didasarkan atas 

falsafah homo homini socius, falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah 

mahluk sosial (Lie, 2003: 27). Model Make A Match melatih siswa untuk 

memiliki sikap sosial yang baik dan melatih kemampuan siswa dalam bekerja 

sama disamping melatih kecepatan berpikir siswa. 

Banyak temuan dalam penerapan model pembelajaran Make A Match, dimana 

bisa memupuk kerja sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan 

mencocokkan kartu yang ada di tangan mereka, proses pembelajaran lebih 

menarik dan nampak sebagian besar siswa lebih antusias mengikuti proses 

pembelajaran, dan keaktifan siswa tampak sekali pada saat siswa mecari 

pasangan kartunya masing-masing. Hal ini merupakan suatu ciri dari 

pembelajaran kooperatif dimana “pembelajaran kooperatif ialah pembelajaran 

yang menitikberatkan pada gotong royong dan kerjasama kelompok”. 

Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 



30 

 

 

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

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

jawaban. 

2. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal atau 

jawaban. 

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

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

5. Setiap siswa yang dpat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi point. 

6. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan jawaban temannya 

(tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) maka akan 

mendapatkan hukuman yang telah disepakati bersama. 

7. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar setiap 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. 

 Kelebihan model pembelajaran Make A Match (Kurniasih dan Sani, 2015: 56) 

yaitu: 

1. Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan. 

2. Materi pembelajaran yang di sampaikan lebih menarik. 

3. Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran. 

4. Kerjasama antar sesama siswa terwujud secara dinamis. 
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5. Munculnya gotong royong yang merata di seluruh siswa. 

 Kelemahan model pembelajaran Make A Match (Kurniasih dan Sani, 2015: 

56-57) yaitu: 

1. Sangat memerlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan. 

2. Waktu yang tersedia perlu dibatasi, karena besar kemungkinan siswa bisa 

banyak bermain-main dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

mengganggu ketenangan belajar kelas dikiri kanannya. 

3. Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai.  

 Model pembelajaran  Make A Match dapat melatih siswa untuk berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran secara merata serta menuntut siswa bekerjasama 

 dengan anggota  kelompoknya  agar tanggung  jawab dapat  tercapai, 

 sehingga  semua siswa aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu karena 

model pembelajaran Make A Match ini ada unsur permainan sehingga 

mengutamakan keaktifan siswa maka pembelajaran akan menjadi 

menyenangkan, dan diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran 

Make A Match ini dapat meningkatkan minat belajar siswa khususnya pada 

mata pelajaran Geografi. 

 

 

F. Aktivitas Belajar 

 

 

Menurut Gie dalam Wawan (2010:1) aktivitas belajar adalah segenap 

rangkaian kegiatan atau aktivitas secara sadar yang dilakukan oleh seseorang 

yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa perubahan 

pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya tergantung pada sedikit banyaknya 
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perubahan. Menurut Sardiman dalam Wawan (2010: 2) aktivitas dalam proses 

belajar mengajar adalah rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, 

mendengar, berpikir, membaca dan segala kegiatan yang dilakukan yang 

dapat menunjang prestasi belajar. Paul D. Dierich dalam Hamalik (2011: 172) 

membagi aktivitas belajar ke dalam 8 kelompok, yaitu:  

1. Kegiatan-kegiatan visual, yang termasuk di dalam kegiatan visual 

diantaranya membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral), yang termasuk di dalamnya antara lain 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi dan interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, yang termasuk di dalamnya antara lain 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi, 

mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis, yang termasuk di dalamnya antara lain 

menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar, yang termasuk di dalamnya antara lain 

menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan metrik, yang termasuk di dalamnya antara lain 

melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. 
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7. Kegiatan-kegiatan mental, yang termasuk di dalamnya antara lain 

merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat, 

hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional, yang termasuk di dalamnya antara lain 

minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. 

Penggunaan asas aktivitas dalam proses pembelajaran memiliki manfaat 

tertentu, antara lain: 

1. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa. 

3. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada 

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. 

4. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, 

sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan 

individual. 

5. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan 

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. 

6. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dan 

hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang bermanfaat dalam 

pendidikan siswa. 

7. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit, 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

8. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika. 
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Menurut Syah (2010: 139) faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar 

meliputi : 

1. Faktor internal yakni meliputi keadaan jasmani, kecerdasan, sikap, minat,  

bakat dan motivasi. 

2. Faktor eksternal yakni meliputi lingkungan sosial yaitu berupa keluarga, 

guru dan staf, masyarakat, teman dan juga lingkungan non sosial yang 

bisa berupa rumah, sekolah, peralatan dan alam. 

 

 

G. Minat Belajar 

 

 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2010: 180). Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri  sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin 

besar minat. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, 

dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa 

yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat 

terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta 

mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi minat terhadap sesuatu 

merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya. Walaupun minat 

terhadap sesuatu tidak merupakan hal yang hakiki untuk dapat mempelajari 
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hal tersebut, asumsi umum menyatakan bahawa minat akan membantu 

seseorang mempelajarinya. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena 

apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa maka 

siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik 

baginya. Ia segan-segan untuk belajar, ia tidak memperoleh kepuasan dari 

pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah 

dipelajari dan disimpan karena minat menambah kegiatan dalam belajar 

(Slameto, 2010:57). 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu 

siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk 

dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti 

menunjukan pada siswa bagaiman pengetahuan atau kecakapan tertentu 

mempengaruhi dirinya. Bila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu 

alat untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya penting, dan bila 

siswa melihat bahwa hasil dari pengalaman belajarnya akan membawa 

kemajuan pada dirinya kemungkinan besar ia akan berminat untuk 

mempelajarinya. Suatu proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar 

apabila disertai dengan minat. Minat merupakan alat motivasi utama yang 

dapat membangkitkan gairah belajar anak didik dalam rentang waktu tertentu 

(Sardiman, 2007: 94). Dalam meningkatkan minat siswa, beberapa ahli 

pendidikan berpendapat bahwa cara yang paling efektif untuk 

membangkitkan minat pada suatu subyek yang baru adalah dengan 

meggunakan minat-minat siswa yang telah ada ( Slameto, 2010: 181). 
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Ada beberapa indikator untuk mengetahui minat siswa dalam pelajaran antara 

lain (Slameto, 2010: 57) yaitu sebagai berikut: 

1. Perhatian adalah adanya kecenderungan yang tetap dan mengenang serta 

memperhatikan sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 

2. Adanya rasa suka dan rasa senang adalah berhubungan dengan perasaan 

senang terhadap mata pelajaran geografi dan tanpa adanya paksaan. 

3. Ketertarikan terhadap aktivitas-aktivitas pembelajaran adalah 

berhubungan dengan partisipasi siswa dalam seluruh kegiatan 

pembelajaran mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Aktivitas 

dalam proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang 

belum jelas, mencatat, mendengar, berpikir, membaca dan segala 

kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar 

(Sardiman, 2007: 95). Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan 

yang menunjukan bahwa siswa menyukai suatu hal daripada lainnya 

dalam suatu aktivitas (Djaali, 2008: 121). 

4. Kesadaran belajar adalah keadaan tahu dan mengerti yang disadari 

seorang siswa dalam proses pembelajaran. Kesadaran belajar ini berasal 

dari kemauan dari dalam diri siswa. 

 Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk membangkitkan minat 

belajar peserta didik diantaranya: 

1. Bangkitkan kebutuhan untuk menghargai keindahan, untuk mendapatkan 

penghargaan dan sebagainya. 

2. Beri kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. 
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3. Hubungkan dengan pengalaman yang lampau. 

4. Gunakan berbagai model dan startegi mengajar seperti diskusi, kerja 

kelompok, membaca demonstrasi, dan sebagainya (Nasution dalam 

Djaali, 2008: 117). 

 

 

H. Pembelajaran Geografi 

 

 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena 

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks 

keruangan (Sumaatmadja, 2001: 11). Geografi merupakan ilmu yang 

mempelajari objek studi geografi. Objek studi geografi berkaitan dengan 

aspek-aspek keruangan permukaan bumi yaitu geosfer yang terdiri dari 

atmosfer (lapisan udara), litosfer (lapisan batuan, kulit bumi), hidrosfer 

(lapisan air), biosfer (lapisan kehidupan) dan faktor-faktor geologis alam 

lingkungan serta manusia. Geografi yang objek studi pembelajarannya adalah 

permukaan bumi dengan relasi keruangannya memiliki kedudukan yang kuat 

dalam memberikan pengetahuan dan mempelajari aspek kehidupan di muka 

bumi. Oleh karena itu dengan belajar geografi kita dapat mendalami hakekat 

faktor manusia dengan alam dan lingkungannya melalui aspek sosial, 

ekonomi, budaya, politik dan sebagainya.  

Pembelajaran Geografi dapat melatih kemampuan peserta didik untuk lebih 

mengerti terhadap peristiwa kehidupan yang terjadi sehari-hari. Selain itu 

juga dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keilmuan, dengan 

belajar Geografi peserta didik dapat mengembangkan kemampuan 
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intelektualnya serta meningkatkan rasa ingin tahu tentang hal-hal yang ada 

disekitarnya yang berkaitan dengan faktor lingkungan dan manusia, serta 

peserta didik lebih aktif dan kreatif serta tanggap dengan setiap fenomena-

fenomena yang terjadi di sekitarnya. Tujuan mata pelajaran Geografi adalah 

agar setiap peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Memahami pola spasial, lingkungan, kewilayahan serta proses yang 

berkaitan.  

b. Menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi, 

mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan Geografi. 

c. Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan 

memanfaatkan sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi 

terhadap keragaman budaya masyarakat (Sapriya, 2009: 210-211). 

 Berdasarkan uraian di atas bahwa pembelajaran Geografi merupakan 

pembelajaran tentang hakikat Geografi yang diajarkan di sekolah dan dapat 

melatih siswa untuk lebih mengerti terhadap peristiwa kehidupan yang terjadi 

sehari-hari, selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan dan 

keilmuan. 

 

 

I. Penelitian Relevan 

 

 

1. Penelitian relevan dari Nadiyah Dalilah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas 

Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Lampung, berjudul Pengaruh 

Aktivitas Berbicara Pada Metode Permainan Terhadap Minat Belajar Sejarah 

Siswa Kelas XI IPS di MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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Penelitian ini menggunakan metode Pre-Experimental Designs dengan desain 

penelitin One Shot Case Studi Design. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI IPS MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Sampel yang digunakan adalah kelas XI IPS 1 dipilih menggunakan teknik 

sampling purposive. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 

data kuantitatif deskriptif. Uji analisis data menggunakan uji regresi linier 

sederhana dan rumus korelasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif aktivitas berbicara pada 

metode permainan pertanyaan dilelang terhadap minat belajar sejarah siswa 

pada kelas XI IPS di MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Penelitian relevan dari I Putu Ardi Gunawan dari Program Studi Pendidikan 

Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati 

Denpasar, berjudul Pengaruh Aktivitas Belajar Dengan Pembelajaran 

Kooperatif Jigsaw Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VII G SMP 

Negeri 3 Bangli Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan dua 

siklus. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian 

ini adalah siswa kelas VII G SMP Negeri 3 Bangli dengan jumlah 30 siswa. 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran IPS ( Geografi) di SMP Negeri 3 Bangli dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh aktifitas belajar dengan pembelajran kooperatif Jigsaw 

terhadap hasil belajar. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat pengaruh 

aktifitas dengan pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VII G SMP Negeri 3 Bangli. Berdasarkan analisis dapat 

dilihat bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara aktivtas belajar dengan 
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pembelajaran kooperatif Jigsaw terhadap hasil belajar siswa, namun pada 

awal penerapanya mengalami kendala, karena dalam penggunaan model ini 

perlu penyesuaian dari siswa. Pencapaian hasil belajar dapat disajikan sebagai 

berikut: skor rata-rata siswa adalah 64,3 dengan ketuntasan 40% pada siklus I 

dan skor rata-rata 82 dengan ketuntasan 100% pada siklus kedua. Dapat di 

simpulkan bahwa aktivitas belajar dengan pembelajaran kooperatif Jigsaw 

dapat berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran 

IPS. 

3. Penelitian relevan dari Bety Rosidah Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Semarang, berjudul Pengaruh Aktivitas Siswa Dalam 

Pelaksanaan Model Pembelajaran Bingo Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran IPS SMP Negeri 2 Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 

SMP N 1 Tuntang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

purpotional random sampling, yaitu pengambilan subjek dari strata atau 

wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam 

masing-masing strata atau wilayah. Dalam penelitian ini, menggunakan 

sampel individu yaitu sampel yang terdiri dari individu perkelasnya. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 20% dari jumlah 174 

siswa yaitu 34 siswa. (1) Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 5 kelas yang 

ada pada kelas VII yang ada di SMPN 2 Tuntang yang terdiri dari 7 siswa 

pada kelas VII A, 7 siswa pada kelas VII B, 7 siswa pada kelas VII C, 7 siswa 

pada kelas VII D dan 6 siswa pada kelas VII E. (2) Hasil belajar siswa pada 

pembelajaran Bingo. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
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observasi dan dokumentasi hasil belajar siswa. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan analisis 

frekuensi dan uji statistik korelasi product moment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keseluruhan indikator aktivitas 

belajar siswa yang diamati dalam tiga pertemuan proses pembelajaran dapat 

diketahui (1) aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Bingo diperoleh hasil 

rata-rata aktivitas belajar siswa berada pada kategori aktif (rata-rata 41). (2) 

Untuk hasil belajar setelah dilakukan post test, diperoleh nilai rata-rata hasil 

belajar kognitif siswa 85 dengan kriteria tinggi. Hasil belajar pada mata 

pelajaran IPS SMP Negeri 2 Tuntang, ditentukan oleh aktivitas siswa dalam 

model pembelajaran Bingo sebesar 76,91%, dan sisanya yaitu sebesar 23,09% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hal ini menunjukan bahwa 

ada pengaruh aktivitas siswa dalam pelaksanaan model pembelajaran bingo 

terhadap hasil belajar siswa. 

 

 

J. Kerangka Pikir 

 

 

Belajar adalah suatu proses perubahan dari individu ke arah yang lebih baik 

melalui interaksi dengan lingkungannya, sedangkan aktivitas belajar adalah 

segala bentuk belajar siswa yang menghasilkan suatu perubahan yaitu hasil 

belajar yang telah dicapai. Tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran 

tergantung pada diri siswa. Berawal dari minat belajar dengan segala 

aktivitas-aktivitas selama mengikuti pembelajaran menjadi salah satu 

penunjang keberhasilan pembelajaran. Tanpa minat proses belajar tidak akan 

berlangsung dengan baik. Belajar Geografi memerlukan suatu model 
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pembelajaran yang tepat supaya hasil yang dicapai maksimal. Guru harus 

dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan pokok bahasan yang 

disampaikan dan juga mempunyai cara-cara yang menarik sehingga peserta 

didik mempunyai minat yang tinggi terhadap pembelajaran Geografi. 

Salah satu alternatif untuk meningkatkan aktivitas belajar Geografi siswa 

adalah menerapkan model pembelajaran Make A Match. Melalui model 

pembelajaran Make A Match siswa mampu memperkaya wawasan, saling 

bertukar informasi, mengemukakan gagasan, secara aktif untuk dapat 

memecahkan suatu persoalan sehingga proses belajar individu maupun 

kelompok terjadi secara langsung. Selama proses pembelajaran ini, guru 

hanya bertindak sebagai fasilitator atau pihak pembimbing, pemantau dan 

mengevaluasi jalannya diskusi. Proses pembelajaran yang demikian 

diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih hidup sehingga 

terasa lebih menyenangkan dan mampu meningkatkan minat belajar siswa. 

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa minat belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan 

aktivitas belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung 

tahun ajaran 2016/2017. 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut secara sederhana dapat disajikan dalam 

gambar  kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 1: Kerangka Pikir Penelitian 
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K. Hipotesis Penelitian 

 

 

Menurut Nasution (2008: 38) mengatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan 

tentang suatu hal yang bersifat sementara yang belum dibuktikan 

kebenarannya secara empiris. Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka 

hipotesis penelitian yang diajukan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan minat belajar Geografi siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Make A Match dengan minat belajar Geografi siswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional di kelas XI IPS SMA Negeri 5 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. Ada pengaruh minat belajar melalui model pembelajaran Make A Match 

terhadap aktivitas belajar Geografi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Banyak jenis penelitian yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah 

pembelajaran diantarannya adalah tindakan kelas, penelitian deskriptif, 

penelitian korelasi, dan penelitian ekperimen. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuasi eksperimen (quasi-experiment research) karena 

kelompok-kelompok yang terpilih masih dapat berhubungan dan berada pada 

keadaan apa adanya, sehingga peneliti tidak dapat mengatur sendiri variabel 

bebasnya. Penelitian quasi eksperimen merupakan metode yang tidak 

memungkinkan peneliti melakukan pengontrolan secara penuh terhadap 

variabel dan kondisi-kondisi eksperimen.  

Desain yang digunakan adalah Simpel Randomized Designs (Hadi, 1965: 10). 

Pada kelompok eksperimen diberi perlakuan sedangkan kelompok kontrol 

tidak diberi perlakuan. Akan tetapi keduanya dilakukan pretest dan posttest. 

Desain penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini  

Tabel 3. Desain Penelitian 

Variabel Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

X MM K 

Y MM K 
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Keterangan : 

X  : Aktivitas Belajar 

Y   : Minat Belajar 

MM : Model Pembelajaran Make A Match 

K  : Model Pembelajaran Konvensional 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

 

a. Populasi  

 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 117). 

Populasi ini bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekedar benda yang ada pada objek atau subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek 

atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 

IPS di SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017, seperti 

tampak pada tabel berikut: 
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Tabel 4. Jumlah Populasi Kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung  

         Tahun Ajaran 2016/2017 

NO Kelas Jumlah Siswa Jenis Kelamin 

L P 

1 XI IPS 1 36 8 28 

2 XI IPS 2 36 11 25 

3 XI IPS 3 36 16 20 

4 XI IPS 4 36 14 22 

5 XI IPS 5 36 22 14 

6 XI IPS 6 35 19 16 

  215 90 125 

      Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 5 Bandar Lampung  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui yang menjadi populasi adalah siswa 

kelas XI SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 yang 

terdistribusi dalam 6 kelas dengan jumlah keseluruhan sebanyak 215 siswa 

terbagi menjadi 90 laki-laki dan 125 perempuan. 

 

 

b. Sampel  
 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2015: 118). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah simple random sampling. Menurut Kerlinger (2003: 

188), simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi 

atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau 

semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. 

Sampel pada penelitian ini adalah kelas XI IPS 2 sebagai kelas eksperimen 

dan XI IPS 1 sebagai kelas kontrol sebagai objek penelitian. 
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Tabel 5. Jumlah sampel siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 SMA Negeri 5  

          Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017 

NO KELAS SISWA JUMLAH 

L P 

1 XI IPS 1 8 28 36 

2 XI IPS 2 11 26 36 

       Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 5 Bandar Lampung. 

 

 

C. Variabel Penelitian 

 

 

 Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 60). 

1. Variabel independen (bebas) 

 Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2015: 61). 

Variabel bebas ini dalam penelitian ini yaitu minat belajar siswa. 

2. Variabel dependen (terikat) 

 Variabel terikat merupakan variabel yag dipengaruhi atau menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015: 61). 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu aktivitas belajar siswa. 

3. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan 

memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen 

(Sugiyono, 2012:39). Variabel moderator dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Make A Match dan Pembelajaran kovensional. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

 

 

1. Variabel independen (bebas) yaitu minat belajar siswa adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang 

menyuruh. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu diluar diri. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, 

karena apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dnegan minat 

siswa maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada 

daya tarik baginya. Beberapa indikator untuk mengetahui minat siswa yaitu 

seperti perhatian, perasaan senang atau suka, ketertarikan, dan kesadaran 

belajar. Penilaian minat dapat diukur menggunakan angket minat belajar. 

Dalam membuat angket memerlukan kisi-kisi instrument minat belajar 

Geografi, berikut ini adalah tabel kisi-kisi instrument minat belajar Geografi: 

Tabel 6. Kisi-Kisi Instrument Minat Belajar Mata Pelajaran Geografi. 

No Indikator  Sub Indikator Nomor 

Soal 

Jumlah 

1. Perasaan Senang a. Menyukai pelajaran 

b. Semangat belajar 

c. Jenuh dengan pelajaran 

d. Merasa bosan 

e. Suasana belajar yang 

gembira 

1, 2, 4, 5, 

14 

5 

2. Perhatian  a. Memperhatikan materi 

b. Mencatat materi 

c. Mendengarkan arahan 

d. Kurang memperhatikan 

e. Memperhatikan teman 

menyampaikan 

pendapat 

3, 7, 8, 9, 

10 

5 
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3. Aktivitas Belajar a. Menyampaikan 

pendapat 

b. Mengajukan pertanyaan 

c. Menyelesaikan masalah 

dengan diskusi 

d. Guru memberikan 

evaluasi pada akhir 

pembelajaran 

e. Sulit memahami materi 

11,12,13, 

15, 6 

 

5 

4. Kesadaran 

Belajar 

a. Memiliki buku lain 

selain buku geografi 

b. Selalu membawa buku  

c. Mencari materi 

tambahan 

d. Sudah mempersiapkan 

materi dengan belajar 

di rumah  

e. Mengerjakan PR secara 

mandiri 

16,17,18, 

19,20 

5 

 Jumlah 20 

Sumber: olah data peneliti tahun 2017. 

 

2. Variabel dependent (terikat) yaitu aktivitas belajar siswa adalah rangkaian 

kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan 

mengakibatkan adanya perubahan dalam dirinya banyak yang tampak. 

Aktivitas belajar terdiri dari aktivitas visual, lisan, mendengarkan, menulis, 

menggambar, mental, dan emosional. Penilaian aktivitas belajar dapat 

menggunakan lembar observasi, dimana sebelum membuat lembar observasi 

dibutuhkan kisi-kisi dari aktivitas belajar. Kisi- kisi aktivitas belajar siswa 

yang akan diamati dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 7. Kisi-Kisi Aktivitas Belajar Siswa. 

Variabel Indikator Sub Indikator Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas 

Belajar 

A. Visual 

 

 

B. Lisan 

 

 

 

 

 

C. Mendengarkan  

 

 

 

 

D. Menulis 

 

 

 

 

E. Menggambar 

 

 

 

F. Mental 

 

 

 

 

 

 

G. Emosional  

a. Membaca 

b. Memperhatikan 

 

a. Bertanya 

b. Mengemukakan 

pendapat 

c. Memberi saran 

d. Diskusi 

 

a. Mendengarkan penyajian 

bahan 

b. Mendengarkan 

percakapan 

 

a. Menulis laporan 

b. Membuat rangkuman 

c. Mengerjakan tes 

d. Mengisi angket 

 

a. Membuat grafik 

b. Membuat chart 

c. Membuat peta 

 

a. Mengingat 

b. Memecahkan masalah 

c. Menganalisis 

d. Melihat hubungan sebab 

akibat 

e. Membuat keputusan 

 

a. Minat 

b. Berani 

c. Tenang 

d. Dapat membedakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 

dilakukan 

dengan 

memberikan 

checklist (√) 

pada lembar 

observasi 

Sumber: olah data peneliti tahun 2017. 

3. Variabel moderator yaitu model pembelajaran Make A Match dan 

pembelajaran konvensional: 

a) Model pembelajaran Make A Match adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif dengan metode permainan mencari pasangan kartu. Model 

pembelajaran Make A Match yaitu suatu bentuk model pembelajaran yang 
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dalam pelaksanaannya mengharuskan siswa aktif. Kelebihan dari model 

pembelajaran Make A Match  yaitu mampu menciptakan suasana belajar 

yang aktif dan menyenangkan karena materi yang disampaikan lebih 

menarik, sehingga akan timbul minat siswa dalam menerima materi dari 

guru. Langkah-langkah pelaksanaan model Make A Match  yaitu sebagian 

siswa diberi kartu yang berisikan pertanyaan dan sebagian siswa yang lain 

diberikan kartu yang berisi jawaban. Siswa diberikan waktu untuk mencari 

pasangan dari kartu pertanyaan atau jawaban yang telah didapat. Bagi 

siswa yang berhasil mencocokkan kartu dengan benar akan diberikan poin, 

sedangkan siswa yang salah mecocokan atau yang tidak dapat 

mendapatkan pasangan akan diberikan hukuman. Dalam model ini, siswa 

yang berhasil menemukan pasangan sebelum batas waktu akan diberi poin 

selanjutnya diberikan hadiah sebagai penghargaan sehingga siswa akan 

lebih berminat dalam mengikuti pembelajaran. 

Tabel 8. Kisi-Kisi Instrumen Penggunaan Model Pembelajaran Make A  

  Match Pada Mata Pelajaran Geografi. 

Variabel Indikator Kisi-kisi 

 

 

   

 

 

 

Penggunaan 

Model 

Pembelajaran 

Make A 

Match 

 

 

 

 

 

Menyiapkan materi Guru menyiapkan materi 

pembelajaran yang akan 

disampaikan pada siswa. 

Menyampaikan 

materi 

Guru menyampaikan materi 

pembelajaran yang sudah disiapkan 

sebelumnya kepada siswa. 

Menyiapkan kartu Guru menyiapkan beberapa kartu 

yang berisi tentang konsep atau 

topik pada pelajaran saat itu, satu 

bagian kartu berupa soal dan kartu 

lainnya berupa jawaban. 

Membagi kartu  Guru membagikan kartu yang 

berisikan soal maupun ja.waban 

kepada masing-masing siswa 
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Memberikan 

kesempatan 

Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk mencari pasangan dari 

kartu yang mereka pegang dengan 

batas waktu yang telah di sepakati 

sebelumnya, pada kesempatan ini 

sisw akan mulai memikirkan 

jawaban atau soal dari pasangan 

kartu yang mereka dapat sehingga 

akan timbul rasa ketertarikan pada 

materi yang di ajarkan. 

Mempresentasikan 

hasil 

Guru meminta siswa 

mempresentasikan hasil dari soal 

dan jawaban yang di dapatnya. 

Memberikan point 

dan hukuman 

Guru juga memberikan point 

kepada siswa yang berhasil 

menemukan pasangan kartunya 

dalam batas waktu yang telah di 

sepakati dan memberikan hukuman 

kepada siswa yang tidak dapat 

menemukan pasangan kartunya. 

 

 

Membagi kartu Guru kemudian membagi kartu 

kembali agar setiap siswa 

mendapatkan kartu yang berbeda 

dari sebelumnya demikian 

seterusnya sampai semua siswa 

dirasa sudah paham akan materi 

yang sudah disampaikan. 

Membuat kesimpulan Guru bersama-sama membuat 

kesimpulan dengan siswa terhadap 

materi pelajaran saat itu. 

      Sumber: Kurniasih dan Sani (2015: 56). 

b) Pembelajaran konvensional adalah suatu konsep belajar yang biasanya 

dilakukan guru di kelas. Pembelajaran berlangsung terpusat pada guru 

dimana guru sebagai pusat informasi, dan siswa hanya menerima materi 

secara pasif, selain itu pembelajaran konvensioanl hanya menyandarkan 

pada hafalan belaka serta cenderung fokus hanya pada bidang tertentu. 
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Hal ini dikarenakan guru masih menggunakan metode ceramah dan 

penugasan saja dalam menyampaikan materi di kelas dan tidak ada 

variasi lain di dalamnya. Pembelajaran konvensional menyebabkan siswa 

jenuh dan bosan karena waktu belajar siswa sebagian besar digunakan 

untuk mengerjakan tugas, mendengarkan guru ceramah dan mengisi 

latihan. Inilah yang menyebabkan materi yang disampaikan 

menggunakan pembelajaran konvensional kurang diminati oleh siswa. 

Tabel 9. Kisi-Kisi Instrumen Penggunaan Pembelajaran Konvensional Pada  

  Mata Pelajaran Geografi. 

Variabel Indikator Kisi-kisi 

 

 

Penggunaan 

Pembelajaran 

Konvensional 

Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada 

mata pelajaran tersebut. 

Menyajikan 

informasi 

pembelajaran 

Guru menyajikan informasi terkait 

pembelajaran kepada siswa dengan 

metode ceramah yang membuat siswa 

menjadi kurang aktif dan guru terlihat 

sebagai pusat informasi. 

Mengecek 

pemahaman siswa 

Guru mengecek keberhasilan siswa 

dengan memberikan kesempatan 

bertanya atas materi yang telah 

disampaikan. 

Memberikan tugas Guru memberikan tugas di kelas 

maupun tugas tambahan untuk 

dikerjakan siswa di rumah, hal ini 

yang membuat siswa menjadi mudah 

bosan dan jenuh. 

       Sumber: olah data peneliti tahun 2017. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Pada pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut : 

 

 

a. Teknik Angket 

 

 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2015: 199). Angket ini digunakan 

untuk mendapatkan informasi mengenai minat siswa terhadap mata pelajaran 

Geografi. 

 

 

b. Teknik Observasi 

 

 

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015: 203) mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik observasi dilakukan dengan 

cara mengadakan pengamatan langsung tentang kegiatan proses pembelajaran 

di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. 

 

 

c. Teknik Wawancara 

 

 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara digunakan untuk mencari data 

awal sebagai gambaran keadaan siswa pada saat itu melalui guru mata 



56 

 

 

pelajaran Geografi. Wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran 

Geografi dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai keadaan siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Pada umumnya wawancara 

dilakukan oleh dua orang atau lebih, satu pihak sebagai pencari data 

(interviewer) pihak yang lain sebagai sumber data (interviewee) dengan 

memanfaatkan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. 

 

 
d. Teknik dokumentasi 

 

 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Usman dan Akbar 

(2009: 69) adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk melihat 

populasi dan sampel yang digunakan dengan melihat hasil dokumentasi 

sekolah. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengambilan data yang sudah 

ada, seperti: data siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung. 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur terhadap 

fenomena atau variabel (Sugiyono, 2015: 148).  Instrumen yang digunakan 

pada penelitian ini adalah: 

 

 

a. Angket 

 

 

 Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 
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dijawabnya (Sugiyono, 2015: 199). Angket terdiri atas 20 butir pernyataan 

yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator untuk mengetahui minat 

belajar siswa. Dapat dilihat pada lampiran di belakang mengenai instrument 

angket tentang minat belajar geografi. Angket yang digunakan berbentuk 

ceklist dengan Skala Likert lima poin. Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekolompok orang 

tentang fenomena sosial yang disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 

2015: 134). 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa skala 

psikologis, dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu skala minat 

belajar Geografi. Skala psikologis yang digunakan dalam penelitian ini 

mempunyai empat alternatif jawaban yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, 

dan sangat tidak sesuai. Responden bebas memilih salah satu jawaban dari 

keempat alternatif jawaban yang ada sesuai dengan keadaan masing-masing 

responden. Adapun bentuk penskalaannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 10. Bentuk Penskoran. 

 

No 

 

Pernyataan 

Skor 

   Positif (+) Negatif (-) 

1 Sangat Berminat 4 1 

2 Berminat 3 2 

3 Kurang Berminat 2 3 

4 Sangat Kurang Berminat 1 4 

Sumber: Sugiyono (2010: 134) 
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Data minat belajar pada pertemuan pertama (pretest) dan pertemuan keempat 

(posttest) kemudian diolah menjadi nilai minat siswa dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

P =   F   x 100 

    N 

Keterangan : 

P : minat belajar siswa 

F : jumlah skor siswa 

N : jumlah skor maksimum 

(Anas Sudijono, 2011:43) 

 

Kategori penilaian minat belajar siswa dapat yaitu sebagai berikut: 

a. 76%-100% maka dikategorikan minat tinggi. 

b. 56%-75% maka dikategorikan minat sedang. 

c. <56% maka dikategorikan minat rendah. 

(Arikunto, 2010: 59). 

 

 

b. Lembar Observasi 

 

 

Dalam penelitian ini data dihasilkan dari penilaian aktivitas yang dilakukan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model 

pembelajaran Make A Match kemudian dicatat dalam lembar observasi.  

Lembar observasi digunakan untuk melihat aktivitas belajar oleh siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan pembuatan lembar 

observasi yaitu untuk merekam data berapa banyak siswa disuatu kelas yang 

aktif belajar dan bagaimana kualitas aktivitas belajar Geografi siswa tersebut. 
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Tabel 11. Skala Pengukuran Guttman. 

No Pernyataan Skor 

1 Ya 1 

2 Tidak 0 

Sumber: Sugiyono (2013: 96) 

Setiap siswa diamati secara klasikal dengan memberikan tanda cheklist (√) 

dengan skor pernyataan “ya” yaitu 1 dan 0 apabila “tidak” dengan ketentuan 

siswa melakukan aspek aktivitas belajar yang diamati melalui lembar 

observasi dengan format sebagai berikut: 

Tabel 12. Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa. 

 

 

No 

 

Nama Siswa 

Aktivitas Belajar Geografi Siswa 

1 2 3 4 5 6 7 Skor 

          

          

          

          

Sumber: olah data peneliti tahun 2017 

Jenis aktivitas yang diamati sebagai berikut: 

1 : Visual (membaca, memperhatikan). 

2 : Lisan (bertanya, mengemukakan pendapat, memberi saran, diskusi,      

   wawancara). 

3 : Mendengarkan (mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan      

   percakapan). 

4 : Menulis (menulis laporan, membuat rangkuman, mengerjakan tes,  

   mengisi angket). 
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5 : Menggambar (membuat grafik, membuat chart, membuat peta). 

6 : Mental (mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat      

   hubungan sebab akibat, membuat keputusan). 

7 : Emosional (minat, berani, tenang, dapat membedakan). 

Data aktivitas belajar siswa diperoleh melalui pengamatan secara langsung 

terhadap aktivitas belajar siswa selama mengikuti pelajaran Geografi. 

Menurut Arikunto (2010: 130) data aktivitas belajar pada setiap pertemuan 

kemudian diolah menjadi nilai aktivitas berlajar siswa dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Aktivitas siswa = Jumlah skor setiap siswa x 100 

            Skor maksimum 

 

Menurut Suharsimi Arikunto, seorang siswa dinyatakan aktif apabila 

melakukan 61% dari jenis kegiatan yang diamati dengan kriteria penafsiran 

persentase aktivitas belajar siswa sebagai berikut: 

a. Antara 81%-100% maka aktivitas siswa sangat aktif. 

b. Antara 71%-80% maka aktivitas siswa aktif. 

c. Antara 50%-70% maka aktivitas siswa cukup aktif. 

d. < 50%  maka aktivitas siswa kurang aktif. 

 (Suharsimi Arikunto dalam Yuliyani, 2013: 51) 

 

 

G. Uji Instrumen Penelitian 

 

 

 Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrumennya harus 

memenuhi persyaratan yang baik. Suatu Instrumen yang baik dan efektif 
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adalah memenuhi syarat validitas dan realibilitas. Instrument dalam penelitian 

ini berupa angket. 

 

 

a. Uji Validitas Angket 

 

 

 Validitas adalah untuk mengetahui instrumen yang digunakan dalam 

penelitian untuk mengukur gejala yang seharusnya diukur. Instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid 

(Sugiyono, 2012: 173). 

 Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product 

Moment yang dikemukakan oleh Pearson: 

= 
– –

 

Keterangan: 

 = Koefisien korelasi variabel X dan variabel Y 

  = Skor variabel X 

  = Skor variabel Y 

 = Jumlah skor variabel bebas (X) 

 = Jumlah skor variabel terikat (Y) 

  = Jumlah kuadrat skor variabel X 

    = Jumlah kuadrat skor variabel Y 

  = Jumlah sampel 

 

Kriteria pengujian instrumen adalah apabila > dengan taraf 

signifikan 0,05 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, sebaliknya jika 

< maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Arikunto, 

2013: 72). 
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b. Uji Reliabilitas Angket 

 

 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui suatu alat ukur dapat dipercaya 

atau diandalkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 173) reliabilitas 

instrumen dikatakan baik jika dapat memberikan hasil pengukuran yang 

relatif tetap maksudnya meskipun diujikan pada waktu dan tempat berbeda 

cenderung memberikan hasil yang tidak jauh berbeda.  

Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan pada 

pendapat Suharsimi Arikunto bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat 

digunakan rumus alpha yang dikemukakan Alpha Cronbach’s yaitu: 

= ( )( ) 

Keterangan : 

Reliabilitas yang dicari  

  =  Banyaknya butir soal  

=  Jumlah varians skor tiap-tiap item 

Varians total 

 

 

Menurut Arikunto (2010: 319) bahwa kuesioner dinyatakan reliabel jika 

memiliki koefisien alpha yang diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai Alpha 0,00 sampai 0,20 berarti Sangat Rendah  

2. Nilai Alpha 0,21 sampai 0,40 berarti Rendah  

3. Nilai Alpha 0,41 sampai 0,60 berarti Sedang  

4. Nilai Alpha 0,61 sampai 0,80 berarti Kuat  

5. Nilai Alpha 0,81 sampai 1,00 berarti Sangat Kuat  
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Setelah dilakukan uji prasyarat instrumen, instrumen yang valid dan reliabel 

kemudian digunakan untuk mengambil data yang sesungguhnya dari sampel. 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat belajar 

menggunakan model pembelajaran Make A Match terhadap aktivitas belajar 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung, untuk analisisnya uji 

persyaratan analisis yang terdiri dari beberapa jenis pengujian, yaitu uji 

homogenitas, uji normalitas.  

 

 

a. Uji Persyaratan Analisis 

 

 

1. Uji Normalitas  

 

 

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: uji kertas 

peluang normal, uji liliefors dan uji chi kuadrat. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan uji chi kuadrat. Adapun harga chi kuadrat dapat diketahui atau 

dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

  = Chi kuadrat  

   = Frekuensi yang diobservasi  

  = Frekuensi yang diharapkan   

∑    = Jumlah kategori  
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(Arikunto, 2010: 333)  

Pada perhitungan diperoleh x
2

hitung < x
2
tabel maka dinyatakan bahwa data 

normal. 

 

 

2. Uji Homogenitas  

 

 

 Uji homogenitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk melihat kedua 

kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pada penelitian ini pengujian 

homogenitasnya diuji dengan cara menguji data nilai ujian sebelumnya. Uji 

homogenitas dapat dilakukan dengan metode Bartlet dan varians terbesar 

dibanding varians terkecil menggunakan tabel F. Tetapi peneliti melakukan 

pengujian homogenitas pada penelitian ini meggunakan uji F dengan rumus: 

F =  

Dengan kriteria uji:  

a) Jika F hitung < F tabel, maka varian homogen.  

b) Jika F hitung > F tabel, maka varian tidak homogen; dengan tingkat 

kesalahan 5%.  

 

 

b.  Analisis Uji Hipotesis 

 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari 

minat belajar melalui model pembelajaran Make A Match terhadap aktivitas 

belajar Geografi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis uji t dan analisis regresi linier sederhana, yaitu sebagai berikut: 
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1. Uji Hipotesis Pertama 

 

 

Hipotesis pertama: Ada perbedaan minat belajar Geografi siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Make A Match dengan minat belajar 

Geografi siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional di 

kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 

Dapat dihitung dengn rumus statistika uji beda mean (Uji t/ttes) yang 

digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

 

                  dengan  

Keterangan : 

 : Rata-rata skor kelompok eksperimen  

 : Rata-rata skor kelompok kontrol 

 : Banyaknya siswa kelompok eksperimen 

 : Banyaknya siswa kelompok kontrol 

 : Varian kelompok eksperimen 

 : Varian kelompok kontrol 

 : Varian gabungan 

 

 

2. Uji Hipotesis Kedua 

 

 

Hipotesis kedua: Ada pengaruh minat belajar melalui model pembelajaran 

Make A Match terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Geografi 

kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017. 

Dapat dihitung dengan rumus statistika uji regresi linier sederhana. Analisis 

regresi linier sederhana adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh 

antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen dan 
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memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen 

(Priyatno, 2012: 117).  

 

Keterangan:  

      Y = Nilai prediksi variabel dependen  

a = Konstanta, nilai Y jika X = 0  

b  = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y     

    yang didasarkan variabel X  

X  = Variabel independen  

Menurut Sundayana (2014: 192),  koefisien-koefisien regresi a dan b untuk 

regresi linier dapat dihitung dengan rumus: 

–

–
 

–

–
 

 

Kriteria pengujian ini yaitu variabel terikat mengalami kenaikan maka 

hipotesiss alternatif diterima (dikatakan mengalami peningkatan atau 

kenaikan apabila nilai a dan nilai b sama-sama bernilai positif) sebaliknya 

jika variabel terikatnya tidak mengalami kenaikan dan mengalami penurunan 

maka hipotesis alternatif ditolak. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

A. Simpulan 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian mengenai 

Pengaruh Minat Belajar Melalui Pembelajaran Model Make A Match dan 

Pembelajaran Konvensional Terhadap Aktivitas Belajar Geografi Siswa Kelas XI 

IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan minat belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

Make A Match dengan minat belajar siswa yang menggunakan pembelajaran 

konvensional di kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2016/2017. Minat belajar Geografi siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Make A Match lebih tinggi dibandingkan dengan minat belajar 

Geografi siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Ada pengaruh minat belajar melalui model pembelajaran Make A Match terhadap 

aktivitas belajar Geografi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2016/2017. 
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B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan 

pembelajaran di SMA Negeri 5 Bandar Lampung karena pembelajaran 

menggunakan minat belajar siswa melalui model pembelajaran Make A Match 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

2. Bagi guru, dapat mempertimbangkan kembali penerapan model pembelajaran 

Make A Match karena dapat berpengaruh pada aktivitas belajar siswanya dalam 

setiap kegiatan pembelajaran agar menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa dan melalui kegiatan tersebut kemampuan setiap siswa 

dapat berkembang dengan maksimal serta membuat siswa menjadi lebih aktif 

dan berminat dalam proses pembelajaran. 
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