
PENGARUH PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING
TIPE MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR

MATEMATIKA SISWA KELAS IV
SDN 4 METRO UTARA

(Skripsi)

Oleh

RAMADIANI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING
TIPE MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR

MATEMATIKA SISWA KELAS IV
SDN 4 METRO UTARA

Oleh

RAMADIANI

Masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas IV
SDN 4 Metro Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
penerapan model cooperative learning tipe make a match terhadap hasil belajar
matematika. Jenis penelitian adalah eksperimen. Desain penelitian yang
digunakan yaitu non-equivalent control group design. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan teknik tes soal pilihan jamak dan angket penerapan model make
a match. Analisis data menggunakan uji-t. Hasil perhitungan hipotesis
menggunakan program SPSS 23 diperoleh nilai Sig (2-tailed) 0,009, (0,009<0,05)
sehingga Ho ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan pada model cooperative
learning tipe make a match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN
4 Metro Utara.

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

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan, pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran yang

dilaksanakan secara sadar dan terencana. Bagi setiap individu, pendidikan ini

merupakan suatu kebutuhan dalam hidup karena dengan pendidikan seseorang

akan mempunyai suatu keterampilan yang dapat digunakan untuk hidup

dimasyarakat, bangsa dan negara. Istilah pendidikan atau pedagogic lebih

menenekankan dalam hal praktek, yaitu menyangkut proses pembelajaran.

Langeveld (dalam Hasbullah, 2011:2) menyatakan pendidikan adalah usaha,

pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada

pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap

melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003,Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara (Tim Penyusun, 2014: 3).

Salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia yaitu

lemahnya proses pembelajaran. Hanafiah (2010:103) pembelajaran yang

unggul memerlukan para guru yang profesional. Selain guru, siswa juga
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memiliki keterlibatan dalam pembelajaran untuk mendukung proses

pembelajaran.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan, diawali dari perbaikan kualitas

ditingkat dasar. Terutama perbaikan pada proses pembelajaran di sekolah

dasar, sebab pembelajaran di sekolah dasar merupakan tahap awal untuk

menuju ketingkat selanjutnya. Memperbaiki mutu belajar mengajar yang tidak

hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi juga

menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia merupakan salah satu

upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini tertuang dalam Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

menyatakan bahwa.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas dalam Suwarjo,
2008: 127).

Pendidikan akan terlaksana dengan baik apabila adanya sebuah landasan dalam

pelaksanaannya. Landasan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan

pendidikan adalah kurikulum, karena di dalam kurikulum berisi acuan sebagai

tuntutan dalam pelaksanaan pendidikan. Pada dasarnya kurikulum berpusat

pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta

lingkungannya yang dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik

berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar.
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada jenjang pendidikan dasar

memuat beberapa mata pelajaran, salah satunya adalah matematika. Kurikulum

2006 (Depdiknas, 2006: 134) menyatakan bahwa mata pelajaran matematika

diajarkan kepada semua siswa dari sekolah dasar untuk membekali siswa

dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif serta

kemampuan bekerja sama. Matematika sebagai ilmu yang tidak dipisahkan dari

dunia pendidikan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam

mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini dikarenakan

matematika adalah ilmu yang berhubungan dengan penalaran dan pola pikir

manusia. Matematika merupakan salah satu bagian dari ilmu dasar (basic

science) yang memiliki peran yang sangat penting di era kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Soedjadi (dalam Adjie, 2006: 5) menyatakan bahwa kualitas pendidikan

matematika terutama di tingkat pendidikan dasar masih sangat

memprihatinkan, kondisi ini terefleksi tidak hanya dari hasil belajar siswa

tetapi juga dari proses pembelajaran. Trianto (2010: 5) menyatakan bahwa

pada masalah utama pendidikan formal (sekolah) saat ini adalah masih

rendahnya hasil belajar peserta didik, yang merupakan hasil pembelajaran

konvesional, yang dalam proses pembelajaran memberikan dominasi guru dan

membatasi akses bagi siswa untuk berkembang secara mandiri.

Realitanya kualitas pendidikan matematika di Indonesia saat ini masih sangat

memprihatinkan. Berdasarkan data dari UNESCO dalam Education For All

Global Monitoring Report (EFA-GMR) tahun 2012 kualitas pendidikan
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matematika di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara. Menurut

hasil data Indeks Perkembangan Pendidikan (Education Development Index),

Indonesia berada di peringkat 57 dari 115 pada tahun 2014 (Muhammad, 2015:

3).

Temuan lain berdasarkan pencapaian belajar sains dan matematika, siswa

Indonesia masih dominan dalam peringkat rendah atau lebih pada kemampuan

menghapal dalam pembelajaran sains dan matematika. Survei yang dilakukan

oleh Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada

tahun 2011 diketahui bahwa prestasi matematika siswa Indonesia berada pada

urutan ke-38 dari 42 negara dengan skor rata-rata 386. Pada tahun 2015 mutu

pelajaran matematika Indonesia berada pada peringkat 69 dari 76 yang

dilakukan dengan menggunakan tes Programme for International Student

Assesment (PISA). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa hasil belajar matematika siswa SD di Indonesia masih sangat rendah

(Samapi, 2016: 3).

Mengacu pada permasalahan di atas, yang terjadi di SDN 4 Metro Utara,

berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi pendahuluan pada siswa

serta guru kelas IV SDN 4 Metro Utara Kota Metro pada tanggal 30 November

2016. Diperoleh informasi, bahwa matematika merupakan salah satu mata

pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa. Keadaan ini didukung berdasarkan

data hasil belajar Ujian Tengah Semester (UTS) matematika semester ganjil

kelas IV SDN 4 Metro Utara tahun pelajaran 2016/2017. Rendahnya persentase

ketuntasan hasil belajar UTS dipaparkan pada tabel berikut.
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Tabel 1. Data nilai UTS siswa pada mata pelajaran matematika kelas IV
SDN 4 Metro Utara tahun pelajaran 2016/2017

Kelas KKM Jumlah
siswa

(orang)

Tuntas Belum tuntas

Jumlah
siswa

Persentase
(%)

Jumlah
siswa

Persentase
(%)

IVA 60 25 8 32% 17 68%
IVB 60 23 9 39,13% 14 60,87%

IVC 60 26 11 42,30% 15 57,70%
Sumber : Dokumentasi Ulangan Tengah Semester (UTS) guru kelas IV SDN 4

Metro Utara.

Pada tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa persentase ketuntasan nilai siswa

pada kelas IVA menunjukan bahwa hanya 32% siswa dari jumlah keseluruhan

25 siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan

yaitu 60. Kelas IVB, jumlah siswa yang mencapai KKM adalah 39,13% siswa

dari jumlah keseluruhan 23 siswa. Sedangkan kelas IVC, jumlah siswa yang

mencapai KKM adalah 42,30% siswa dari jumlah keseluruhan 26 siswa. Hal

ini menunjukan bahwa masih rendahnya hasil belajar siswa kelas IV di SDN 4

Metro Utara.

Menurut hasil observasi peneliti mengetahui bahwa, sebagian besar proses

pembelajaran guru sudah berupaya untuk menciptakan suasana belajar yang

menyenangkan, namun belum maksimal sehingga rasa ingin tahu siswa tentang

materi pembelajaran belum berkembang. Guru cenderung mendominasi dalam

proses pembelajaran (teacher centered), kegiatan belajar mengajar kurang

didominasi dengan permainan yang dapat memicu keaktifan dan kekreatifan

siswa pada saat pembelajaran. Kepasifan siswa selama pembelajaran,

mengakibatkan siswa memperoleh pemahaman yang kurang maksimal



6

mengenai materi yang disampaikan oleh guru dan berakibat pada tujuan

pembelajaran tidak tercapai secara maksimal.

Isjoni (2013: 49) mengemukakan, agar guru dapat melaksanakan pembelajaran

secara efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran harus menggunakan

model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain

menggunakan model pembelajaran yang tepat, gurupun hendaknya

menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran sehingga

berjalan dengan kondusif.

Berdasarkan kondisi di atas, untuk memperbaiki hasil belajar siswa, perlu

upaya mencari inovasi model pembelajaran yang progresif. Model cooperative

learning, dipilih sebagai model pembelajaran yang diharapkan dapat

membantu dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Roger, dkk

(dalam Huda, 2014: 29) menyatakan bahwa:

Cooperative learning is group learning activity organized in such a way that
learning is based on the socially structured change of information between
learners in group in which each learner is held accountable for his or her own
learning and is motivated to increase of others (pembelajaran kooperatif
merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip
bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial
diantara kelompok-kelompok pembelajar yang didalamnya setiap pembelajar
bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk
meningkatkan pembelajaran anggota-anggota lain).

Hakikatnya, tujuan cooperative learning adalah untuk membangun kerjasama

kelompok, serta menciptakan individu-individu yang memiliki kepribadian dan

rasa tanggung jawab yang besar. Salah satu tipe yang terdapat dalam model

cooperative learning adalah tipe make a match. Alternatif model pembelajaran

yang diharapkan efektif serta menyenangkan.
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Model cooperative learning tipe make a match dapat diterapkan untuk semua

mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran matematika. Kurniasih dan Sani

(2016: 55) menyatakan bahwa make a match adalah model pembelajaran

mencari pasangan mengenai suatu konsep atau topik dengan bantuan kartu

dalam suasana yang menyenangkan.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya menerapkan model cooperative

learning tipe make a match, yaitu dimana siswa dapat memupuk kerja sama

dalam menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat kemudian mencari pasangan

kartu jawabannya, lalu berkumpul dan mendiskusikannya, setelah itu

mempresentasikan hasil diskusinya. Kegiatan tersebut memungkinkan siswa

untuk aktif, mengembangkan keterampilan, sikap dan pengetahuannya secara

mandiri serta bekerja sama dalam kelompok. Sehingga diharapkan dapat

terwujud suatu pembelajran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Hal

ini merupakan suatu ciri dari model pembelajaran dimana cooperative learning

ialah pembelajaran yang menitikberatkan pada kerja sama kelompok.

Keunggulan tipe ini adalah siswa mencari pasangan kartu dan jawaban sambil

belajar mencari pemecahan masalah dalam suasana pembelajaran yang

menyenangkan. Selain itu, mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai

taraf ketuntasan belajar secara klasikal.

Penelitian pendukung yang telah dilakukan sebelumnya oleh Artawa (2012)

dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD di Gugus I Kecamatan

Selat Kabupaten Karangasem Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian ini
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menunjukkan bahwa kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model

pembelajaran kooperatif tipe make a match lebih baik dibandingkan kelompok

siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

perlu dilaksanakan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan model

cooperative learning tipe make a match terhadap hasil belajar matematika

siswa kelas IV SDN 4 Metro Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah yang

mempengaruhi rendahnya hasil belajar sebagai berikut.

1. Guru cenderung mendominasi dalam proses pembelajaran (teacher

centered).

2. Guru belum maksimal dalam menciptakan susasana belajar yang

menyenangkan.

3. Siswa terlihat pasif pada saat proses pembelajaran.

4. Siswa belum termotivasi untuk menguasai materi pelajaran.

5. Rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas IV A dengan persentase

ketuntasan sebesar 32% dari 25 siswa dengan KKM yang ditentukan yaitu

60.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan seperti yang telah diungkapkan pada identifikasi

masalah di atas, maka peneliti memberikan batasan masalah demi tercapainya

tujuan penelitian. Pengkajian ini hanya terbatas pada  hasil belajar matematika
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ranah kognitif, model pembelajaran yang diterapkan yaitu model cooperative

learning tipe make a match.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah di atas, dan batasan masalah,

dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah apakah terdapat

pengaruh yang signifikan pada penerapan model cooperative learning tipe

make a match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN 4 Metro

Utara Tahun Pelajaran 2016/2017?

E. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih jelas dan terarah, perlu

ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui pengaruh penerapan model cooperative learning tipe make

a match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN 4 Metro Utara.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Siswa Penerapan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran

cooperative learning tipe make a match merupakan pembelajaran yang

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan

meningkatkan minat siswa untuk mempelajari matematika sehingga

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi untuk belajar matematika.

2. Guru

Menambah wawasan guru dalam menggunakan model pembelajaran yang

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dikelas.
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3. Sekolah

Memberikan masukan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas

pendidikan melalui model cooperative learning tipe make a match sebagai

salah satu inovasi model pembelajaran. Khususnya dalam pembelajaran

matematika.

4. Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah ilmu dan pengalaman yang berharga

guna menghadapi permasalahan dimasa depan serta wawasan peneliti

dalam menerapkan model cooperative learning tipe make a match pada

pembelajaran matematika.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian eksperimen ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian ini adalah eksperimen.

2. Objek penelitian ini adalah hasil belajar matematika menggunakan model

cooperative learning tipe make a match.

3. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IVA dan IVC SDN 4 Metro Utara.

4. Penelitian ini dilakukan di SDN 4 Metro Utara.

5. Waktu penelitian adalah semester genap tahun pelajaran 2016/2017.



11

II. KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Model Pembelajaran

Salah satu teknik yang digunakan oleh guru untuk membuat suasana belajar

lebih efektif dan menyenangkan ialah model pembelajaran. Penerapan

model pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa karena

masing-masing model pembelajaran memiliki tujuan, prinsip dan tekanan

utama yang berbeda-beda. Model pembelajaan adalah pola yang digunakan

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun

tutorial (Suprijono, 2015: 46). Trianto (2011: 22) mengemukakan model

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

model pembelajaran adalah suatu rancangan atau prosedur sistematika yang

disajikan oleh guru dalam mengorganisasikan pengalaman belajar yang

bermakna. Model pembelajaran yang dipilih oleh guru digunakan sebagai

pedoman dalam mengajar dan bertujuan untuk meningkatkan keaktifan
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siswa dalam belajar serta dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif

dan efisien.

2. Model Cooperative Learning

a. Pengertian Model Cooperative Learning

Model coopertive learning merupakan pembelajaran yang dilakukan

dengan berdiskusi secara berkelompok. Jacob (dalam Masitoh, 2009:

232) menyatakan bahwa cooperative learning merupakan suatu metode

instruksional dimana siswa dalam kelompok kecil bekerjasama dan

saling membantu dalam menyelesaikan tugas akademik. Sanjaya (dalam

Rusman,2014: 203) menjelaskan cooperative learning adalah kegiatan

belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok.

Model pembelajaran berkelompok adalah rangkaian kegiatan belajar

yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Rusman (2014:

202) menyatakan bahwa cooperative learning merupakan pembelajaran

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil

secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang

dengan struktur kelompok bersifat heterogen.

Isjoni (2007: 16) cooperative learning adalah satu model
pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan
kegiatan mengajar yang berpusat pada siswa (student oriented),
terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan oleh guru
dalam mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerjasama dengan
orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada orang lain.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model

cooperative learning adalah pembelajaran berkelompok yang terdiri dari

2 sampai 6 orang yang bekerjasama secara heterogen dan saling

membelajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan

pembelajaran ini berpusat pada siswa (student oriented).

b. Tujuan Model Cooperative Learning

Setiap model pembelajaran memiliki tujuan yang akan dicapai, sama

halnya dengan cooperative learning. Trianto (2011: 60) mengemukakan

bahwa tujuan cooperative learning memberikan peluang kepada siswa

yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung

satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur

penghargaan cooperative, belajar untuk menghargai satu sama lain.

Cooperative learning dikembangkan setidak-tidaknya mencapai tiga

tujuan pembelajaran penting, yaitu (1) hasil belajar akademik, (2)

penerimaan terhadap keberagaman, dan (3) pengembangan keterampilan

sosial (Allport dalam Noer,2000). Struktur tujuan kooperatif terjadi jika

siswa mencapai tujuan mereka hanya jika siswa lain siapa mereka

bekerjasama mencapai tujuan tersebut (Arends dalam Suwarjo, 2008:

103).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa,

tujuan cooperative learning adalah setiap peserta didik dapat

mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan saling membantu satu sama

lain, sehingga terjadi kesamaan pemikiran dan pemahaman antara
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anggota satu dengan angota yang lain di dalam satu kelompok. Selain itu

cooperative learning menekankan untuk belajar saling menghargai

pendapat antar anggota kelompok.

c. Ciri-ciri Model Cooperative Learning

Cooperative learning bercirikan pembelajaran yang bersifat kerja sama

dalam kelompok. Menurut Rusman (2014: 31) Ciri-ciri yang terjadi pada

kebanyakan pembelajaran yang menggunakan model cooperative

learning adalah:

1) Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan
materi belajarnya.

2) Kelompok dibentuk berdasarkan siswa yang memiliki kemampuan
tinggi, sedang dan rendah.

3) Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya,suku,
jenis kelamin berbeda-beda.

4) Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu.

Sedangkan menurut Hamdani (2011: 31) ada beberapa ciri model

pembelajaran kooperatif yaitu :

1) Setiap anggota memiliki peran.
2) Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa.
3) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya

dan juga teman-teman sekelompoknya.
4) Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan

interpersonal kelompok.
5) Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlakukan.

Berdasarkan pernyataan para ahli tentang ciri-ciri cooperative learning di

atas dapat disimpulkan bahwa cooperative learning mempunyai ciri-ciri

yaitu siswa dalam suatu kelompok saling bekerjasama dan berinteraksi

serta menghargai perbedaan pendapat kemudiaan membuat suatu

kesimpulan bersama.
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d. Langkah-langkah Model Cooperative Learning

Sebuah model dalam kegiatan pembelajaran memiliki langkah-langkah

secara sistematis dalam penerapannya. Langkah-langkah model

cooperative learning sebagai berikut.

Tabel 2.Langkah-langkah model cooperative learning

TAHAP TINGKAH LAKU GURU
Tahap 1
Menyampaikan Tujuan
dan Memotivasi Siswa.

Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang
akandicapai pada kegiatan pelajaran dan
menekankan pentingnya topik yang akan
dipelajari dan memotivasi siswa belajar.

Tahap 2
Menyajikan Informasi

Guru menyajikan informasi atau materi kepada
siswadengan jalan demonstrasi atau melalui
bahan bacaan.

Tahap 3
Mengorganisasikan
Siswa ke dalam
Kelompok-kelompok
Belajar

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana
caranyamembentuk kelompok belajar dan
membimbing setiap kelompok agar melakukan
transisi secara efektif dan efisien.

Tahap 4
Membimbing Kelompok
Bekerja dan Belajar

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar
pada saat mereka mengerjakan tugas mereka.

Tahap 5
Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi
yang telah dipelajari atau masing-masing
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.

Tahap 6
Memberikan
Penghargaan

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik
upaya maupun individu dan kelompok

Sumber: Rusman (2014: 211)

Menurut Suprijono (2015 : 65) langkah-langkah model cooperative
learning terdiri dari 6 (enam) fase, yaitu.

a. Fase 1: present goal and set
Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik.

b. Fase 2: present information
Menyajikan informasi.

c. Fase 3: organize student into learning team
Mengorganisasi peserta didik ke dalam tim-tim belajar.

d. Fase 4: assist team work and study
Membantu kerja tim dan belajar.

e. Fase 5: test on materials
Mengevaluasi.

f. Fase 6: provide recognition
Memberikan pengakuan dan penghargaan.
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat dianalisis bahwa pembelajaran dapat

dikategorikan cooperative learning apabila terdapat enam langkah utama

atau fase pokok seperti yang telah dipaparkan di atas. Penyampaian

tujuan dan memotivasi siswa, menyajikan informasi, mengorganisasikan

siswa kedalam kelompok kooperatif, membimbing kelompok bekerja dan

belajar, evaluasi, dan memberikan penghargaan.

e. Tipe-tipe Model Cooperative Learning

Model Cooperative learning merupakan model pembelajaran yang

memiliki banyak tipe atau jenis dalam pelaksanaan kegiatan

pembelajaran. Aqib (2013: 17-36) menjabarkan bahwa model

pembelajaran kooperatif dibagi menjadi beberapa tipe yaitu (1) Examples

Non-Examples, (2) Picture and picture, (3) Noumbered Heads Together,

(4) Jigsaw, (5) Mind Mapping, (6) Think Pair and Share, (7) Snowball

Throwing, (8) Talking Stick, (9) Pair Checks, (10) Demonstration, (11)

Make a Match, dan lain-lain. Tipe-tipe pembelajaran yang beragam dapat

menjadi pilihan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang

disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, materi, serta tujuan

pembelajran yang hendak dicapai.

Suprijono (2013: 102) menyatakan tentang tipe atau metode
pendukung model cooperative learning yaitu Snowball Drilling,
Concept Mapping, Giving Question and Getting Answer, Talking
Stick, Group Investigation, Jigsaw, Role Playing, Make a Match,
Scramble, Numbered Heads, Two Stay Two Stray, STAD, Talking
Stick dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tipe model cooperative

learning di atas, peneliti menganalisis bahwa model cooperative learning
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memiliki banyak jenis atau tipe untuk diterapkan dalam pembelajaran.

Peneliti dalam penelitian ini mengambil tipe cooperative learning

mencari pasangan (make a match), untuk mengetahui pengaruh terhadap

hasil belajar siswa. Hal itu, karena make a match dapat menumbuhkan

susasana belajar yang menyenangkan dan dapat digunakan pada semua

tingkat usia.

Dilihat dari obervasi yang telah dilakukan peneliti, bahwa dalam proses

pembelajaran guru belum maksimal dalam menciptakan suasana belajar

yang menyenangkan. Demikian peneliti memilih cooperative learning

mencari pasangan (make a match) guna terciptanya suasana belajar yang

menyenangkan dan tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal.

3. Model Cooperative Learning Tipe Make a Match

a. Pengertian Model Cooperative Learning Tipe Make a Match

Model cooperative learning tipe make a match atau mencari pasangan,

dikembangkan oleh Curran (1994). Salah satu keunggulan teknik ini

adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep

atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Hal ini sependapat

dengan Isjoni (2007: 77) menyatakan bahwa make a match merupakan

model pembelajaran mencari pasangan sambil belajar konsep dalam

suasana yang menyenangkan. Huda (2014: 251) bahwa make a match

adalah salah satu pendekatan konseptual yang mengajarkan siswa

memahami konsep-konsep secara aktif, kreatif, efektif, interaktif, dan
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menyenangkan bagi siswa sehingga konsep mudah dipahami dan

bertahan lama dalam struktur kognitif siswa.

Kurniasih dan Sani (2016: 55) menyatakan bahwa make a match adalah

suatu model pembelajaran dimana siswa diajak mencari pasangan sambil

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana belajar yang

menyenangkan. Penerapan model cooperative learning tipe make a

match ini dapat 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 mencari pasangan kartunya masing-masing.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan

bahwa model cooperative learning tipe make a match adalah model

pembelajaran yang mengajak siswa mencari pasangan sambil belajar

mengenai suatu konsep atau topik melalui permainan kartu pasangan

dalam suasana belajar yang menyenangkan. Model pembelajaran ini

dapat dilakukan dengan bantuan kartu, siswa yang memegang kartu soal

diharap dapat memecahkan soal tersebut dan mencari jawaban melalui

siswa yang memegang kartu jawaban (mencari pasangan).

b. Langkah-Langkah Model Cooperative Learning Tipe Make a Match

Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah dalam

pelaksanaanya, agar mudah diterapkan dalam pembelajaran. Langkah-
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langkah model cooperative learning tipe make a match menurut Huda

(2014: 251) antara lain:

1) Guru menyampaikan materi.
2) Siswa dibagi kedalam dua kelompok, misalnya kelompok A dan

kelompok B. Kedua kelompok diminta untuk berhadap hadapan.
3) Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kolompok A dan kartu

jawaban kepada kelompok B.
4) Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus

mencari/mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok
lainnya. Guru juga perlu menyampaikan batasan maksimum waktu
yang ia berikan kepada mereka.

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

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

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

8) Kartu diacak kembali, kegiatan dilakukan 3 kali putaran agar semua
siswa dapat menemukan jawaban dari setiap kartu yang dimiliki.

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

10) Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai
seluruh pasangan melakukan presentasi.

Sedangkan menurut Komalasari (2010: 83-84) langkah-langkah

penerapan model cooperative learning tipe make a match adalah sebagai

berikut.

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

2) Setiap siswa mendapat satu buah kartu.
3) Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang.
4) Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yangcocok

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

diberi poin.
6) Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswamendapat kartu

yang berbeda dari sebelumnya.
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7) Demikian seterusnya.
8) Kesimpulan/penutup.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memilih menggunakan langkah-

langkah yang ditulis oleh Huda. Adapun langkah-langkah model

cooperative learning tipe make a match harus dilaksanakan secara

sistematis. Peneliti memilih langkah-langkah tersebut, karena dijelaskan

secara rinci pada tahapan-tahapan serta kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan dalam mengimplementasikan model cooperative learning

tipe make a match. Langkah-langkah tersebut, dijadikan sebagai acuan

pada penelitian.

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Cooperative Learning Tipe Make

a Match

Suatu metode, model atau strategi dalam pembelajaran pasti mempunyai

kelebihan dan kelemahan. Demikian juga dengan model cooperative

learning tipe make a match memiliki kelebihan dankekurangan di

antaranya.

1) Kelebihan model cooperative learning tipe make a match :

Kelebihan model cooperative learning tipe make a match menurut

Kurniasih dan Sani (2016: 56) antara lain:

1. Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan.
2. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian

siswa.
3. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf

ketuntasan belajar secara klasikal.
4. Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran.
5. Kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis.
6. Munculnya dinamika gotong royong yang merata diseluruh

siswa.
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Sedangkan kelebihan cooperative learning tipe make a match

menurut Huda(2014: 253-254) antara lain:

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

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

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

presentasi.
5. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk

belajar.

2) Kelemahan model cooperative learning tipe make a match:

Kelemahan model cooperative learning tipe make a match menurut

Kurniasih dan Sani (2016: 56) antara lain:

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.

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

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

5. Bisa mengganggu ketenangan belajar kelas di kiri kanannya.

Sedangkan kelemahan cooperative learning tipe make a match

menurut Huda (2014: 253-254) antara lain:

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

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

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

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

5. Menggunakan metode ini secara terus menerus aka
menimbulkan kebosanan.
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Paparandi atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa model

cooperative learning tipe make a match ini tidak hanya memiliki

kelebihan tetapi juga kelemahan. Oleh karena itu perlu adanya

pemahaman yang mendalam mengenai model pembelajaran ini, agar

penerapannya dapat terlaksanakan dengan baik

4. Belajar

a. Pengertian Belajar

Belajar merupakan sebuah proses yang akan terus menerus dialami oleh

manusia sepanjang hidupnya. Belajar dapat membuat perubahan pada diri

seseorang, karena belajar juga merupakan aktivitas manusia yang sangat

vital dan berlangsung secara berkesinambungan selama manusia tersebut

masih hidup. Suyono dan Hariyanto (2011: 9) mengemukakan bahwa

belajar adalah suatu aktivitas atausuatu proses untuk memperoleh

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki prilaku, sikap

dan mengokohkan kepribadian.

Hernawan, dkk (2007: 2) menyatakan bahwa belajar adalah proses

perubahan perilaku, proses perubahan perilaku tersebut dilakukan secara

sadar dan bersifat menetap, perubahan perilaku tersebut meliputi dalam

hal kognitif, afektif dan psikomotor. Sedangkan menurut Rusman (2014:

34) belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil

dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gagne

(dalam Komalasari, 2010: 2) menyatakan belajar sebagai suatu proses

perubahan tingkah laku yang meliputi kecenderungan manusia seperti
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sikap, minat, nilai, dan perubahan kemampuannya untuk melakukan

berbagai jenis kinerja (performance).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

belajar adalah suatu aktivitas dan usaha untuk memperoleh pengetahuan,

kemampuan sikap, dan keterampilan baru yang dihasilkan dari

pengalamannya sendiri. Belajar merupakan proses yang diarahkan

kepada tujuan berbagi pengalaman.

b. Teori Belajar

Sebagai landasan terjadinya proses belajar, maka perlu adanya teori

belajar yang mendukung suatu model, pendekatan, strategi atau metode

yang digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan suatu teori diharapkan

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Trianto (2011: 27)

mengemukakan bahwa teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan

bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam

pikiran siswa.

Brunner (dalam Susanto, 2014: 96) pandangan pembelajaran terpadu

terdapat beberapa teori belajar yang mendukungnya, yaitu: teori

perkembangan Jean Piaget, teori konstruktivisme, teori Vigotsky, teori

Bandura, dan teori Brunner. Peneliti menggunakan teori belajar

kontruktivisme sebagai landasan penelitian.
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Winataputra (2008: 67)menyatakan bahwa perspektif kontruktivisme
pada pembelajaran di kelas dilihat sebagai proses “konstruksi”
pengetahuan oleh siswa. Perspektif ini mengharuskan siswa bersikap
aktif. Dalam proses ini mengembangkan gagasan atau konsep baru
berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang
diperoleh pada masa lalu dan masa kini.

Menurut Hanafiah (2009: 62) teori kontruktivisme pada dasarnya dalam

belajar merupakan salah satu pendekatan yang lebih berfokus kepada

siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Trianto (2011: 28)

menjelaskan teori kontruktivisme memiliki suatu prinsip yang paling

penting, yaitu guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada

siswa, melainkan siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam

benaknya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

teori belajar kontruktivisme merupakan teori belajar yang tepat untuk

melandasi penelitian ini. Landasan teori kontruktivisme menekankan

bahwa dalam belajar siswa dituntut untuk membangun pengetahuannya

sendiri dan guru berperan sebagai fasilitator. Selain itu, guru tidak hanya

memberikan pengetahuan pada siswa melainkan siswa juga harus

membangun pengetahuan dalam pikirannya.

c. Hasil Belajar

Keberhasilan dalam belajar dapat dilihat dari pencapaian hasil belajar

yang diperoleh. Kunandar (2013: 62) mengemukakan hasil belajar adalah

kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun

psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti

proses belajar mengajar. Sudjana (2012: 22) menyatakan bahwa hasil
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belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima

pengalaman belajarnya.

Hasil belajar menurut Susanto (2014: 5) yaitu perubahan yang terjadi

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian diatas

dipertegas oleh Nawawi (dalam Susanto, 2014: 5)menyatakan bahwa

hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor

yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran

tertentu.

Anderson dan Kratwohl (dalam Kusaeri 2014: 34)
merevisitaksonomi Bloom dari satu dimensi menjadi dua dimensi,
yaitu dimensi proses kognitif (cognitive process) dan dimensi
pengetahuan (types of knowledge). Dimensi proses kogntif
merupakan hasil revisi dari taksonomi Bloom ranah kognitif.
Anderson mengklasifikasikan proses kognitif menjadi enam
kategori, yaitu ingatan (remember), pemahaman (understand),
aplikasi (apply), analisis (analyze), evaluasi (evalute), dan kreatifitas
(creat). Dimensi pengetahuan diklasifikasi menjadi empat kategori,
yaitu pengetahuan faktual (factualknowledge), pengetahuan
konseptual (conceptual knowledge), dan pengetahuan prosedural
(procedural knowledge), pengetahuan konseptual (conceptual
knowledge), dan pengetahuan metakognisi (metacognitive
knowledge).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah

mengikuti proses belajar mengajar. Kemampuan tersebut mencakup pada

ranah kognitif yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan,

analisis, sintesis dan penilaian.
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Ranah afektif yang berupa menerima, menanggapi, menilai, mengelola

dan menghayati. Sedangkan pada ranah psikomotor meliputi peniruan,

manipulasi, pengalamiahan dan artikulasi. Hasil belajar dalam penelitian

ini menekankan pada ranah kognitif.

5. Matematika

a. Pengertian Matematika

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan

tinggi. Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara

informal. Di sekolah dasar matematika merupakan salah satu mata

pelajaran yang diujikan pada saat Ujian Nasioal (UN). Depdiknas(dalam

Susanto, 2013: 84) menyatakan kata matematika berasal dari bahasa

Latin, manthanein atau mathema yang berarti “belajar atau hal yang

dipelajari,” sedang dalam bahasa Belanda, matematika disebut wiskunde

atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran.

Menurut Wardhani dkk, (2010:1) menyebutkan bahwa, berdasarkan

Standar Isi Mata pelajaran matematika SD, kompetensi yang harus

dikuasai siswa setelah mempelajari mata pelajaran matematika antara

lain penalaran (reasoning), pemecahan masalah (problem solving), dan

komunikasi (communication). Mengajarkan matematika tidaklah mudah,

maka dari itu perlu adanya desain khusus untuk meningkatkan kualitas

belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran matematika.
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Murniati (2007: 46), menyatakan bahwa matematika adalah pola
pikir; pola mengorganisasikan pembuktian yang logik; matematika
itu adalah bahasa, bahasa yang menggunakan istilah yang
didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat, representasinya
dengan simbol dan bunyi, lebih berupa bahasa simbol mengenai arti
daripada bunyi; matematika adalah pengetahuan struktur yang
terorganisasi, sifat-sifat atau teori-teori dibuat secara deduktif
berdasarkan kepada unsur yang tidak didefenisikan, aksioma, sifat
atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya; matematika adalah
ilmu tentang pola keteraturan pola atau ide, dan matematika itu
adalah suatu seni, keindahannya terdapat pada keterurutan
dankeharmonisan.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan pengertian

matematika adalah suatu objek mata pelajaran yang bersifat abstrak. Ilmu

pengetahuan yang didapat dengan penalaran(reasoning), pemecahan

masalah (problem solving), dan komunikasi (communication).

b. Pembelajaran Matematika di SD

Kegiatan Pembelajaran matematika pada jenjang sekolah dasar tentu

berbeda dengan jenjang menengah ataupun pendidikan tinggi. Susanto

(2014: 186) menjelaskan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu

proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan

kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir

siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik

terhadap materi matematika.

Muhsetyo (2008: 126) mengemukakan bahwa pembelajaran matematika

adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik

melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik

memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari.
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Dalam teori pembelajaran matematika ditingkat sekolah dasar yang
diungkapkan oleh Heruman (2008: 4-5) bahwa dalam proses
pembelajaran diharapkan adanya reinvention (penemuan kembali)
secara informal dalam pembelajaran di kelas dan harus
menampakkan adanya keterkaitan antar konsep. Hal ini bertujuan
untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa.
Kebermaknaan pembelajaran akan membuat kegiatan belajar lebih
menarik, lebih bermanfaat, dan lebih menantang, sehingga konsep
dan prosedur matematika akan lebih mudah dipahami dan akan lebih
tahan lama diingat oleh siswa.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar hendaknya merujuk

pada pemberian pembelajaran yang bermakna melalui konstruksi konsep-

konsep yang saling berkaitan hingga adanya reinvention (penemuan

kembali). Meskipun penemuan ini bukan hal baru bagi individu yang

telah mengetahui sebelumnya, namun bagi siswa penemuan tersebut

merupakan sesuatu yang baru.

B. Penelitian yang Relevan

Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yang

relevan sesuai dengan substansi yang diteliti.

1. Hasil penelitian Artawa

Artawa (2012) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar

matematika yang signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran

kooperatif tipe make a match dan siswa yang mengikuti pembelajaran

dengan model pembelajaran konvensional kelas V di SD Gugus

Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem tahun pelajaran 2012/2013

dengan nilai thitung sebesar 8,47 dan ttab = 2,00 maka thitung lebih besar dari

ttab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok siswa yang
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dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe make a match

lebih baik dibandingkan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model

pembelajaran konvensional. Jadi, dapat disampaikan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe make a match berpengaruh terhadap prestasi

belajar siswa.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada model

pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe

make a match pada pelajaran matematika dan penelitian yang dilakukan

adalah eksperimen. Perbedaannya pada penelitian yang dilakukan Artawa

adalah pada variabel terikatnya yaitu prestasi belajar.Selanjutnya populasi

yang digunakan pada penelitian di atas adalah kelas V di SD Gugus

Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, sedangkan pada penelitian ini

adalah. Kelas IV SDN 4 Metro Utara Pada penelitian Artawa dilaksanakan

pada tahun pelajaran 2012/2013, sedangkan pada penelitian ini

dilaksanakan pada tahun pelajaran 2016/2017.

2. Hasil penelitian Parwata

Parwata (2014) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan

hasil belajar PKn antara siswa yang dibelajarkan melalui model

pembelajaran kooperatif tipe make a match berbantuan media semi

konkret dengan siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran

konvensional siswa kelas V Sekolah Dasar Gugus Letkol Wisnu

Kecamatan Denpasar Utara dengan analisis data diperoleh rata-rata

kelompok eksperimen X1 = 76,41 > X2 = 69,67 kelompok kontrol. Lebih

lanjut, melalui uji hipotesis diperoleh thitung = 3,365 sedangkan dengan
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diperoleh ttabel = 2,00 sehingga Ho ditolak Ha diterima. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe make a

match berbantuan media semi konkret berpengaruh terhadap hasil belajar

PKn siswa kelas V SD Gugus Letkol Wisnu Kecamatan Denpasar Utara

Tahun pelajaran 2013/2014.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada model

pembelajaran yang digunakan yaitu model cooperative learning tipe make

a match, variabel terikatnya yaitu hasil belajar dan jenis penelitiannya

menggunakan penelitian eksperimen. Perbedaannya pada penelitian yang

dilakukan Parwata diterapkan mata pelajaran PKn, sedangkan pada

penelitian ini diterapkan pada pelajaran matematika. Selanjutnya populasi

yang digunakan pada penelitian di atas adalah kelas V SD Gugus Letkol

Wisnu Kecamatan Denpasar Utara, sedangkan pada penelitian ini adalah

kelas IV SDN 4 Metro Utara. Pada penelitian Parwata dilaksanakan pada

tahun pelajaran 2013/2014, sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan

pada tahun pelajaran 2016/2017.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan

antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Uma (dalam Sugiyono,

2016: 91) mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

didefinisikan sebagai masalah penting.
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Seperti yang telah diungkapkan dalam hipotesis, peneliti mempunyai

keyakinan bahwa variabel bebas berkaitan dengan variabel terikat. Sebab

penelitian ini membandingkan pengaruh hasil belajar matematika pada kelas

eksperimen dengan menggunakan model cooperative learning tipe make a

match dan kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional.

Melalui model cooperative learning tipe make a match, pada penelitian yang

relevan telah menunjukkan adanya keberhasilan yang signifikan terhadap hasil

belajar. Sehingga peneliti jugaakan melakukan penelitian dengan model

cooperative learning tipe make a match agar dapat mengetahui pengaruh dan

mengetahui seberapa besar pengaruh model tersebut terhadap hasil belajar.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model cooperative

learning tipe make a match dan variabel terikat adalah hasil belajar siswa.

Hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian itu dapat dilihat pada

diagram kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka konsep variabel

Keterangan:
X = Model cooperative learning tipe make a match
Y = Hasil belajar siswa

= Pengaruh

YX
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Berdasarkan gambar 1, alur kerangka pikir dapat dideskripsikan bahwa

penerapan model cooperative learning tipe make a match yang dilakukan saat

proses pembelajaran berlangsung dapat membuat siswa lebih mudah

memahami dan menghayati materi pelajaran serta dapat meningkatkan hasil

belajar matematika siswa.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara yang dikemukakan

peneliti mengenai hasil penelitian yang nantinya diuji kebenarannya. Siregar

(2013: 65) yang menyatakan bahwa hipotesis adalah dugaan sementara yang

harus diuji kebenarannya.

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis penelitian

yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang

signifikan pada penerapan model cooperative learning tipe make a match

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN 4 Metro Utara Tahun

Pelajaran 2016/1017.
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksperimen, dengan

data kuantitatif. Sugiyono (2016: 107) menjelaskan bahwa metode penelitian

eksperimen yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendalikan. Peneliti

menggunakan metode penelitian semu (quasi experimental design). Pemilihan

penggunaan quasi experimental design ini didasari karena sulitnya mengontrol

semua variabel-variabel luar yang ikut mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.

Quasi eksperimental design terdiri dari dua bentuk yaitu time series design dan

non equivalent control group design.

Adapun jenis desain yang dipilih dalam penelitian ini yaitu non equivalent

control group. Desain ini menggunakan dua kelompok, kelompok eksperimen

dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelas yang mendapatkan

perlakuan berupa penerapan model cooperative learning tipe make a match,

sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok pengendali yaitu kelas yang

tidak mendapatkan perlakuan.
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Sugiyono (2013: 116) desain dalam penelitian non equivalent control group

design dapat digambarkan seperti berikut.

Gambar 2. Desain eksperimen

Keterangan:
O1 = nilai pretest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen)
O2 = nilai posttest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen)
O3 = nilai prestest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol)
O4 = nilai posttest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol)
X = perlakuan model cooperative learning tipe make a match

Pretest sebelum melakukan perlakuan baik untuk kelompok eksperimen

maupun kelompok kontrol (O1, O3) dapat digunakan sebagai dasar dalam

menentukan perubahan. Pemberian postest pada akhir perlakuan akan

menunjukan seberapa jauh akibat dari perlakuan. Hal ini dilakukan dengan cara

melihat perbedaan nilai O2-O1 sedangkan pada kelompok kontrol tidak

diperlakukan apapun.

Setelah diketahui nilai pretest dan nilai posttest maka dihitung selisihnya yaitu:

O2 - O1= Y1

O4 – O3= Y2

Keterangan:

Y1= Hasil belajar siswa yang mendapatkan perlakuan model cooperative

learning tipe make a match.

Y2= Hasil belajar siswa tanpa perlakuan.

O1 X O2

O3 O4

O3 O4
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B.Tempat  dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDN4 Metro Utara yang beralamatkan di

Jalan Dr. Sutomo No. 28 Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro,

yang merupakan instansi SD yang menerapkan KTSP.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diawali dengan observasi pada bulan november 2016.

Penilitian dilaksanakan selama  8 bulan, yaitu dimulai dari pembuatan

instrumen penelitian pada bulan desember 2016, dengan tujuan

dilaksanakan pada pembelajaran semester genap tahun pelajaran

2016/2017.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa

saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono

2016: 2). Terdapat dua macam variabel di dalam penelitian ini, yaitu

variabel bebas dan variabel terikat.

Gambar 3. Variabel penelitian

Model pembelajaran make a

match (variabel independen)

Hasil belajar

(variabel dependen)
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Variabel Independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan

antecedent. Diartikan kedalam bahasa Indonesia, yaitu  sering disebut

sebagai variabel bebas. Sugiyono (2016: 4) menyatakan bahwa, variabel

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas di dalam

penelitian ini adalah model cooperative learning tipe make a match

dilambangkan dengan (X).

Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan

konsekuen. Diartikan kedalam bahasa Indonesia, yaitu sering disebut

sebagai variabel terikat. Sugiyono (2016: 4) menyatakan bahwa, variabel

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,

karena adanya variabel independen. Variabel terikat di dalam penelitian ini

yaitu hasil belajar matematika siswa dilambangkan dengan (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional digunakan untuk menggambarkan secara operasional

variabel penelitian. Selain itu, definisi operasional merupakan suatu definisi

yang didasarkan pada sifat-sifat yang didefinisikan dan diamati.

Untuk memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang dipilih,

dibawah ini diberikan definisi operasional masing-masing variabel.Variabel

dalam penelitian ini yaitu pengaruh model cooperative learning tipe make a

match dan hasil belajar.
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a. Model cooperative learning tipe make a match (mencari pasangan)

merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa mencari

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik melalui

permainan kartu pasangan dalam suasana belajar yang menyenangkan.

Adapun langkah-langkah model coopertaive tipe make a match harus

dilaksanakan secara sistematis, pelaksanaannya dengan tahapan sebagia

berikut. Menyampaikan materi kepada siswa, kemudian membentuk

dua kelompok kelompok A dan kelompok B, membagikan kartu

pertanyaan kepada kolompok A dan kartu jawaban kepada kelompok B,

menyampaikan kepada siswa untuk mencocokkan kartu yang dipegang

dengan kartu kelompok lainnya, tidak lupa untuk menyampaikan

batasan maksimum waktu, jika sudah menemukan pasangannya

masing-masing, siswa melapor dan mempresentasikan, kegiatan

dilakukan 3 kali putaran agar semua siswa dapat menemukan jawaban

dari setiap kartu yang dimiliki, diakhir pembelajaran lakukan refleksi

dan penilaian.

b. Hasil belajar adalah adanya perubahan yang terjadi pada siswa setelah

melaksanakan proses pembelajaran. Perubahan tersebut meliputi pada

ranah kognitif yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan,

analisis, dan penilaian. Ranah afektif yang berupa menerima,

menanggapi, menilai, mengelola dan menghayati. Sedangkan pada

ranah psikomotor meliputi peniruan, pengalamiahan dan artikulasi.

Hasil belajar dalam penelitian ini menekankan pada ranah kognitif.

Nilai yang diperoleh siswa pada ranah kognitif dilakukan setelah
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mengikuti tes pada akhir pembelajaran. Tes yang digunakan untuk uji

validitas berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 35 soal. Setiap

jawaban benar mendapat skor 1, untuk jawaban salah mendapat skor 0.

D. Polulasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dengan

seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat

dipercaya dan tepat. Kasmadi (2014: 65), populasi adalah seluruh data yang

menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup, dan waktu yang

sudah ditentukan. Seperti pendapat diatas, Sugiyono (dalam Kasmadi, 2014:

65) mengemukakan, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian

peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IVA dan IVC SDN 4 Metro

Utara tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 51. Data populasi

dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 3. Data siswa kelas IV SDN 4 Metro Utara tahun pelajaran
2016/2017

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah siswa

1 IVA 14 12 25

2 IVC 13 13 26

Jumlah 27 25 51

Sumber : Data Guru Kelas IVA dan IVC SDN 4 Metro Utara Tahun
Pelajaran 2016/2017.
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2. Sampel Penelitian

Sampel dianggap sebagai sumber data yang penting untuk mendukung

penelitian. Sugiyono (2016: 118) memberikan pengertian bahwa sampel

adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Sampel dianggap sebagai sumber data yang penting untuk mendukung

penelitian (Kasmadi, 2014:66). Teknik sampel pada penelitian ini

menggunakan non probablity sampling.

Non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2016: 122). Jenis

sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sugiyono

(2016: 124) sampel jenuh teknik penentuan sampel bila semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel.

Pelaksanaan penelitian ini, kelas IVA dijadikan sebagai kelompok

eksperimen dengan menerapkan model cooperative learning tipe make a

match. Sedangkan kelas IVC dijadikan kelas kontrol dengan pembelajaran

konvensional. Pemilihan sampel tersebut berdasarkan pada persentase

ketuntasan nilai uts siswa pada mata pelajaran matematika kelas IV SDN 4

Metro Utara Tahun Ajaran 2016/2017.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus dilakukan

dari penelitian karena hakikat penelitian yaitu mengumpulkan data yang

sesungguhnya secara objektif. Arikunto (2008: 101) mengemukakan istrumen
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pengumpul data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti

dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis

dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data ini digunakan untuk

mendapatkan data yang lengkap, valid, dan reliable. Peneliti mengumpulkan

keseluruhan data yang berkaitan dengan penelitian ini menggunakan empat

teknik, yaitu:

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan dengan metode

pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara

langsung di lapangan serta pencatatan sistematik fenomena-fenomena yang

diselidiki. Hadi (dalam Sugiyono, 2013: 203) observasi merupakan suatu

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses

biologis dan psikologis. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk

memperoleh data tentang kondisi sekolah atau deskripsi tentang lokasi

penelitian yang dilaksanakan di SDN 4 Metro Utara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan

mengimpun dan mengalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar

maupun elektronik. Sugiyono (2013: 240) dokumen merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tertulis, gambar,

atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen yang berbentuk tertulis misalnya catatan harian, sejarah

kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen
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yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa

gambar, patung, film dan lain-lain.

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi

dalam penelitian kuantitatif. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan

data yang berkaitan dengan jumlah siswa dan nilai hasil belajar siswa kelas

IVA, IVB, dan IVC SDN 4 Metro Utara.

3. Kisi-kisi Soal Tes dan Angket

a. Kisi-kisi Soal Tes

Tes merupakan instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang

kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran. Tes yang

digunakan dalam berbentuk soal. Arikunto (2013: 193) tes adalah

seretetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk

mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat

yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

Bentuk tes yang diberikan berupa soal pilihan jamak yang berjumlah 35

butir soal, setiap jawaban soal yang benar diberi skor 1 dan jawaban yang

salah diberi skor 0. Tes diberikan kepada kelas kontrol dan kelas

eksperimen masing- masing sebanyak 2 kali yaitu pada pretest dan

posstest. Berikut kisi-kisi instrumen uji coba soal tes hasil belajar mata

pelajaran matematika kelas IV yang digunakan.
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Tabel 4. Kisi-kisi instrumen uji coba soal tes hasil belajar mata
pelajaran matematika kelas IV

Standar
Kompetensi

Kompotensi
Dasar

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Ranah
Kognitif

No Butir
yang

diajukan

7. Mengguna
kan
pecahan
dalam
pemecahan
masalah.

7.1 Mengenal
lambang
bilangan
romawi.

7.2Menyatakan
bilangan
asli
sebagai
bilangan
romawi.

1. Mengenal
lambang
bilangan
romawi
pokok.

C1 1, 3, 5, 6,
7, 9, 16,
27, 28,
32

2. Memahami
aturan
menulis
lambang
bilangan
romawi.

C2 4, 12, 17,
18, 19,
23, 30,
33, 34

3. Mengubah
bilangan
asli kedalam
bilangan
romawi.

C3 2, 10, 13,
14, 15,
24, 25,
26, 31

4. Mengubah
bilangan
romawi
kedalam
bilangan
asli.

C3 8, 11, 20,
21, 22,
25, 28,
29

b. Kisi-kisi Angket

Angket pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui respon siswa

dalam penerapan model cooperative learning tipe make a match.

Sugiyono (2013: 199) menyatakan bahwa angket merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Angket ini dibuat dengan skala likert yang mempunyai empat

kemungkinan jawaban tanpa jawaban neteral, ini dimaksud untuk

menghindari kecenderungan responden bersikap ragu-ragu dan tidak

mempunyai jawaban yang jelas. Penerapan model cooperative learning

tipe make a match diukur menggunakan angket dengan rentang skor 1-4.
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Kriteria ketercapaian indikator yang digunakan yaitu skor 1 = tidak

pernah, skor 2 = kadang-kadang, skor 3 = sering, skor 4 = selalu.

Kemudian dari hasil keseluruhan jawaban siswa dengan  melihat jumlah

skor, diklasifikasikan dalam kategori berikut:

Tabel 5. Klasifikasi pengategorian angket

No Persentase Jumlah Skor Kategori

1 76% ≤ X ≥ 100% Sangat baik
2 51% ≤ X ≥ 75% Baik
3 26% ≤ X ≥ 50% Cukup baik
4 X ≥ 25% Tidak baik

Sumber: Arikunto (2008: 29)

Melalui angket diharapkan peneliti dapat memperoleh data tentang

pandangan siswa tentang penerapan model cooperative learning tipe

make a match, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Berikut

kisi-kisi angket yang digunakan.

Tabel 6.Kisi-kisi instrumen angket respon siswa pada penerapan
Model cooperative learning tipe make a match

Variabel
Penelitian Indikator Nomor Soal

Model
cooperative
learning tipe
make a match

1. Menciptakan suasana belajar
yang menyenangkan

2. Meningkatkan pemahaman
siswa terhadap materi yang
dipelajari

3. Meningkatkan motivasi
belajar siswa

4. Kerjasama antar sesama
siswa

5. Melatih keberanian siswa
untuk tampil presentasi

6. Menumbuhkan sikap
kedisiplinan siswa dalam
menghargai waktu belajar

7,9,18, dan 21

6,19,22, dan 24

3,4,8 dan 12

1,10,13, dan 16

2, 14, 17, dan 23

5, 11, 15,  dan
20

Jumlah 24 soal
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F. Uji Coba Instrumen

Instrumen angket dan tes formatif ini sebelum diberikan kepada subjek

penelitian terlebih dahulu diuji cobakan untuk memperoleh instrumen yang

valid, untuk menjamin bahwa instrumen yang digunakan baik, maka dilakukan

uji validitas dan uji reliabilitas. Oleh sebab itu diperlukan penyusunan kisi-kisi

instrumen angket dan soal yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis angket

dan tes. Uji coba instrumen penelitian menggunakan siswa kelas IVB SDN 4

Metro Utara sebagai subjek uji coba instrumen.

1. Uji Validitas

Validitas berarti instrumen yang telah diuji cobakan dapat digunakan

mengukur apa yang seharusnya diukur. Sugiyono (2016:173) Validitas dari

kata valid yang berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur

apa yang seharusnya diukur. Menurut Sanjaya (2014:254) menyatakan

validitas adalah tingkat kesahihan dari suatu tes yang dikembangkan dan

untuk mengungkapkan apa yang hendak diukur.

Validitas atau kesahihan adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang

valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya intrumen yang

kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto 2013:211).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan validitas

merupakan suatu ukuran tingkat kesahihan dari suatu instrumen tes,

sehingga instrumen yang telah teruji validitasnya benar-benar sahih dan

standar untuk digunakan mengukur sesuatu yang akan diukur.
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a. Validitas Angket

Mengukur tingkat validitas angket menggunakan rumus korelasi product

moment dengan bantuan Microsoft office 2007, sebagai berikut

(Gunawan 2013:119).

=
∑ (∑ )(∑ )∑ (∑ ) ∑ (∑ )

Keterangan :
rxy = koefesien korelasi antara Variabel X dan Y
X = skor item
Y = skor total
N = Banyak objek (jumlah sampel yang diteliti)

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

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung<rtabel maka alat

ukur tersebut tidak valid.

b. Validitas Tes

Mengukur tingkat validitas soal tes, digunakan rumus korelasi point

biserial dengan bantuan program Microsoft office excel 2007, rumus

yang digunakan sebagai berikut.

γ
Keterangan:γ =Koefisien korelasi biserial variabel x dan y (validitas skor butir

pertanyaan)M =Rata-rata subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari
validitasnyaM =Rata-rata skor total

P =Proporsi siswa yang menjawab benar
q =Proporsi siswa yang menjawab salah (1- p)s =Standar deviasi dari skor total proporsi
(Adopsi dari kasmadi, 2014:157)



46

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

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung<tabel, maka alat

ukur tersebut valid. Penelitian ini mengukur tingkat validitas soal tes

dibantu dengan program pengolah data Microsoft office exel2007.

2. Uji Reliabilitas

Setelah tes diuji tingkat validitasnya, tes yang valid kemudian diukur tingkat

reliabilitasnya. Arikunto (2013: 221) menjelaskan reliabilitas adalah

menunjukan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen

tersebut sudah baik, apabila datanya memang benar sesuai dengan

kenyataan, maka beberapa kali pun di ambil tidak sama. Purwanto (2008:

139) menjelaskan reliabilitas adalah ketetapan atau ketelitian suatu alat

evaluasi, suatu tes atau alat evaluasi dikatakan reliabel jika dapat dipercaya,

konsisten atau stabil dan produktif. Tes dikatakan reliabel apabila instrumen

itu dicobakan kepada subjek yang sama secara berulang-ulang namun

hasilnya tetap sama atau relatif sama.

a. Reliabilitas Angket

Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas angket didasarkan pada

pendapat Kasmadi dan Nia (2014:79) yang menyatakan bahwa untuk

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus korelasi alpha cronbach¸

yaitu:

r = n(n − 1) 1 − ∑σσ
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Keterangan :r : Koeffisien reliabilitas
n : Banyaknya butir soal∑σ : Jumlah varians butirσ : Varians total

Hasil perhitungan dari rumus korelasi alpha cronbach (r11)

dikonsultasikan dengan nilai tabel r product moment dengan α sebesar

5% maka kaidah keputusan jika r11> rtabel berarti reliabel, sedangkan jika

r11< rtabel berarti tidak reliabel.

b. Reliabilitas Tes

Menghitung reliabilitas soal dengan teknik KR 20 (Kuarder Richardson)

digunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2016:186).r = ( ) ( ∑
)

Keterangan:
R11 = reliabilitastes
P = proposi subjek yang menjawab item dengan benar
Q = proposi subjek yang menjawa item dengan salah
∑pq = jumlah hasil perkalian p dan q
N = banyaknya/ jumlah item
S = standar deviasi dari tes

Perhitungan reliabilitas soal tes pada penelitian ini dibantu dengan

program Microsoft office exel 2007. Dari hasil perhitungan tersebut, akan

diperoleh kriteria penafsiran untuk indeks reliabilitas kriteria tingkat

reliabilitas adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Kriteria reliabilitas

No Koefisien reliabilitas Tingkat reliabilitas

1 0,8-1,00 Sangat Kuat
2 0,6-0,79 Kuat
3 0,4-0,59 Sedang
4 0,2-0,39 Rendah
5 0,-019 Sangat Rendah

(Adopsi Arikunto, 2013:276)
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G. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Hasil Uji Validitas Soal Tes

Butiran soal yang diuji cobakan sebanyak 35 soal dengan banyak responden

23 siswa kelas IVB SDN 4 Metro Utara. Setelah dilakukan uji coba soal,

dilakukan analisis butir soal menggunakan rumus korelasi point beserial

dengan bantuan program Microsoft office excel 2007. Hasil analisis tersebut,

diperoleh soal yang valid sebanyak 23 soal. Soal tersebut yang djadikan soal

pretest dan posttest, dengan memberikan skor 1 pada setiap jawaban yang

benar dan memberikan 0 apabila salah.

Tabel 8. Hasil uji validitas instrumen tes

Nilai
Validitas

Nilai
Validitas

Kriteria No. Butir Nilai
Validitas

Kriteria

Lama Baru Lama Baru
1 1 0,42 Valid 19 - -4,31 Drop
2 - -0,05 Drop 20 15 0,53 Valid

3 2 0,57 Valid 21 - 0,12 Drop
4 - 0,15 Drop 22 - -0,15 Drop
5 3 0,48 Valid 23 - -0,35 Drop
6 - -0,15 Drop 24 16 0,52 Valid
7 - -0,20 Drop 25 - -0,06 Drop
8 4 0,54 Valid 26 17 0,46 Valid
9 5 0,59 Valid 27 - -0,25 Drop
10 6 0,52 Valid 28 18 0,50 Valid
11 7 0,47 Valid 29 19 0,53 Valid
12 8 0,59 Valid 30 20 0,47 Valid
13 9 0,52 Valid 31 21 0,48 Valid
14 10 0,58 Valid 32 - 0,13 Drop
15 11 0,52 Valid 33 22 0,51 Valid
16 12 0,55 Valid 34 - 0,32 Drop
17 13 0,49 Valid 35 23 0,48 Valid
18 14 0,45 Valid

Ket: r tabel = 0,413
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Tabel 9. Kisi-kisi instrumen hasil uji coba soal tes hasil belajar mata
Pelajaran matematika kelas IV

Standar
Kompetensi

Kompotensi
Dasar

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Ranah
Kognitif

No Butir
yang

diajukan

7. Menggunakan
pecahan
dalam
pemecahan
masalah.

7.1 Mengenal
lambang
bilangan
romawi.

7.2 Menyatakan
bilangan
asli
sebagai
bilangan
romawi.

1. Mengenal
lambang
bilangan
romawi
pokok.

C1 1, 5, 9,
13, 17

2. Memahami
aturan
menulis
lambang
bilangan
romawi.

C2 2, 6, 10,
14, 18

3. Mengubah
bilangan
asli kedalam
bilangan
romawi.

C3 3, 7, 11,
15, 19

4. Mengubah
bilangan
romawi
kedalam
bilangan
asli.

C3 8, 11, 12,
16, 20

2. Hasil Uji Reliabilitas Soal Tes

Jumlah soal yang valid, dilakukan perhitungan untuk mengetahui indeks

reliabilitasnya dengan rumus teknik KR 20 (Kuder Richardson).

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil r hitung =0,90> r tabel =0,413.

Indeks reliabilitas dapat diketahui bahwa hasil darta reliabilitas data

termasuk dalam kategori sangat kuat, dapat di lihat pada lampiran19.

3. Hasil Uji Validitas Angket

Soal item pertanyaan yang diuji cobakan sebanyak 24 dengan banyak

responden 23 siswa kelas IVB SDN 4 Metro Utara. Setelah dilakukan uji

coba angket, dilakukan analisis item pertanyaan menggunakan rumus
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korelasi product moment dengan bantuan program Microsoft office 2007.

Hasil analisis tersebut, diperoleh item pertanyaan yang valid sebanyak 19

soal pertanyaan.

Tabel 10. Hasil uji validitas angket

No. Butir Nilai
Validitas

Kriteria No. Butir Nilai
Validitas

Kriteria

Lama Baru Lama Baru
1 1 0,66 Valid 13 10 0,53 Valid
2 2 0,53 Valid 14 11 0,47 Valid

3 3 0,41 Valid 15 12 0,58 Valid
4 - -0,15 Drop 16 - 0,36 Drop
5 - -0,11 Drop 17 - 0,36 Drop
6 4 0,41 Valid 18 13 0,41 Valid
7 5 0,44 Valid 19 14 0,59 Valid
8 6 0,47 Valid 20 15 0,58 Valid
9 7 0,45 Valid 21 16 0,51 Valid
10 8 0,42 Valid 22 17 0,45 Valid
11 9 0,39 Valid 23 18 0,51 Valid
12 - 0,17 Drop 24 19 0,45 Valid

Ket: r tabel =0,413

Tabel 11. Kisi-kisi instrumen hasil angket respon siswa terhadap
penerapan model cooperative learning tipe make a match

Variabel
Penelitian Indikator Nomor butir

yang diajukan

Model
cooperative
learningtipe
make a match

1. Menciptakan suasana belajar
yang menyenangkan

2. Meningkatkan pemahaman
siswa terhadap materi yang
dipelajari

3. Meningkatkan motivasi belajar
siswa

4. Kerjasama antar sesama siswa
5. Melatih keberanian siswa

untuk tampil presentasi
6. Menumbuhkan sikap

kedisiplinan siswa dalam
menghargai waktu belajar

7, 9 dan 18

6, 19  dan  22

3, 8 dan 21

1, 10 dan 13
2, 14 dan 23

11, 15  dan 20

Jumlah 18 Soal
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4. Hasil Uji Reliabilitas Angket

Butiran pertanyaan angket yang valid, dicari reliabilitas angket

menggunakan rumus korelasi alpha cronbach dengan bantuan program

Microsoft excel 2007. Perhitungan tersebut diperoleh bahwa koefesien

korelasi (r11) sebesar 0,83sedangkan rtabel0,413. Hal ini berarti r11> rtabel

sehingga diperoleh kesimpulan bahwa angket tersebut reliabel. Maka angket

tersebut dapat dipergunakan dalam penelitian ini, dapat di lihat pada

lampiran 22.

H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

data kuantitatif. Analisis data digunakan untuk mengetahui pengaruh

penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual dengan menggunakan media

realia terhadap hasil belajar siswa pada ranah kognitif.

Setelah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen, diperoleh data berupa

hasil pretest, posttest dan peningkatan pengetahuan (N-Gain). Untuk

mengetahui peningkatan pengetahuan, dapat digunakan rumus menurut Meltzer

dalam Khasanah (2014: 39) sebagai berikut.

G =

Dengan kategori sebagai berikut.
Tinggi : 0,7 ≤ N-gain ≤ 1
Sedang : 0,3 ≤ N-gain ≤ 0,7
Rendah : N-gain < 0,3
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1. Analisis Data Hasil Belajar

Nilai ketuntasan hasil siswa dapat dicari dengan menggunakan rumus

berikut.

a. Nilai Hasil Belajar Siswa Secara Individual

Nilai ketuntasan hasil belajar siswa secara individu ini diperoleh dengan

rumus:

S = x 100

Keterangan:
S : Nilai yang dicari atau diharapkan
R : Skor yang diperoleh
N : Skor maksimum dari tes
100 : Bilangan tetap
(Sumber: Purwanto, 2008:102)

b. Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa

Nilai rata-rata kelas diperoleh dengan rumus sebagai berikut.

X =

Keterangan:
X = Nilai rata-rata seluruh siswaΣX = Total nilai yang diperoleh siswaΣN = Jumlah siswa
(Adopsi dari Aqib,dkk., 2010: 40)

c. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Secara Klasikal

Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal,

dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut.

P = x 100 %

(Adopsi dari Aqib, dkk. 2010:41)
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Setelah dilakukan pretest dan posttest maka dapat dicari nilai ketuntasan hasil

belajar siswa dengan menggunakan rumus di atas. Untuk nilai ketuntasan

hasil belajar pada penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 29 dan 30.

Tabel 12. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa

No Persentase Kriteria
1 >85% Sangat tinggi
2 65-84% Tinggi
3 45-64% Sedang
4 25-44% Rendah
5 < 24% Sangat rendah

(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 41)

2. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data

berdistribusi normal atau tidak, data dinyatakan normal jika nilai

signifikansi lebih dari 0,05. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk

menguji normalitas data antara lain dengan kertas peluang normal, uji

chikaudrat uji Liliefors, dengan teknik kolmogorov-smimov, dan dengan

SPSS 23.

Langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut.

1) Rumusan hipotesis:

Ho = populasi yang berdistribusi normal

Hi= populasi yang berdistribusi tidak normal

2) Rumus statistik yang digunakan yaitu rumus chi-kuadrat:

X = (O − E )E
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Keterangan:
X2 : normalitas sampel
Ei : frekuensi yang diharapkan
Oi : frekuensi pengamatan
k : banyaknya kelas interval
(Adopsi dari Arikunto, 2013: 314)

Kriteria uji yaitu:

Tolak Ho jika: 2ℎ ≥ 2
(1−∝),( −3)

Dimana:

α = taraf signifikansi 5%

k = banyaknya kelas interval

Selanjutnya dalam penelitian ini, teknik pengujian normalitas juga dapat

menggunakan bantuan program statistik SPSS 23 dapat dilakukan dengan

langkah-langkah berikut.

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

2) Klik menu Analyze pilih nonparametric test kliklegacydialogs
klik sampleks.

3) Masukkan semua variabel ke dalam kolom test variable list melalui
tombol .

4) Selanjutnya Selanjutnya beri tanda (v) pada normality.
5) Klik OK.
(Adopsi dari Kasmadi & Sunariah, 2014: 116)

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian

populasi data adalah sama atau tidak, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05

maka varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. Oleh karena

itu sebelum analisis varian digunakan untuk pengujian hipotesis, maka

dilakukan pengujian homogenitas varian terlebih dahulu dengan uji F

dengan rumus sebagai berikut :
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Fhit =

Dalam penelitian ini penelitian ini pengujian homogenitasnya

menggunakan SPSS.23, hasil uji homogenitas dapat dilihat pada

lampiran 34. Adapun langkah-langkah pengujiannya seperti yang

dijelaskan oleh Gunawan (2013: 85) sebagai berikut.

1) Buka file data yang kan dianalisis.
2) Pilih menu berikut ini: analzye descrptives statisticts

explore
3) Pilih y sebagai dependen list dan x sebagai factor list.
4) Klik tombol plots.
5) Pilih lavene test, untuk untransformed.
6) Klik continue lalu ok.

3. Pengujian Hipotesis

Jika sampel atau data populasi yang berdistribusi normal maka pengujian

hipotesis untuk mengetahui apakah ada pengaruh X (model cooperative

learning tipemake a match) terhadap Y (hasil belajar matematika siswa)

maka diadakan uji kesamaan rata-rata. Penguji hipotesis ini menggunakan

rumus pooled varians.Adapun rumusan uji t (t-test) sebagai berikut.

Keterangan:X1 = Rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimenX2 = Rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol
n1 = Jumlah siswa pada kelas eksperimen
n2 = Jumlah siswa pada kelas kontrol
S1 = Standar deviasi hasil belajar siswa pada kelas eksperimen
S2 = Standar deviasi hasil belajar siswa pada kelas kontrol

= varians sampel pada kelas eksperimen

= varians sampel pada kelas kontrol
(Adopsi dari Muncarno, 2015: 56)
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Adapun menggunakan analisis SPSS seperti yang dijelaskan Gunawan

(2013: 116-117) adalah sebagai berikut.

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

2) Masukan data hasil penelitian pada kolom yang sesuai pada data view
3) Pilih menu Analyze →Compare Mean → Independent Sample t-test
4) Pindahkan variabel eksperimen dan kontrol ke kolom yang sesuai pada

kotak dialog Independent Sampel t-test lalu pilih Ok.

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan Independent Sample

t-test dalam Program Statistik SPSS 23. Independent Sample t-test

digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok data atau

sampel yang independen.

Aturan keputusan:

Analisis dengan program statistik SPSS yang dilihat adalah nilai p

(probabilitas) yang ditunjukan oleh nilai sig(2-tailed). Dengan aturan

keputusan, jika nilai sig >0,05, maka Ha diterima, sebaliknya jika nilai sig

<0,05 maka Ha ditolak.

Rumusan Hipotesis:

Ha: 1≠ 2 (Ada pengaruh signifikan pada penerapan model cooperative

learning tipe make a match terhadap hasil belajar pada mata

pelajaran matematika siswa kelas IV SDN 4 Metro Utara Tahun

Pelajaran 2016/2017).
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh model cooperative learning tipe make a match terhadap

hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran matematika. Pengaruhnya

dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar antara kelas kontroldan kelas

eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukan, nilai rata-rata posttest kelas

kontrol adalah 62 sedangkan kelas eksperimen adalah 71. Begitu pula dapat

dilihat dari perbandingan nilai N-Gain kelas kontrol adalah0,26, sedangkan

nilai N-Gain kelas eksperimen 0,45.

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan program statistik

SPSS 23 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009, jika dibandingkan dengan

ketetapan α= 0,05, maka nilai 0,009<0,05 artinya Ha diterima. Dengan

demikian 0,9% model cooperative learning tipe make a match dapat

mempengaruhi hasil belajar siswa. Sedangkan sisanya sebesar 99,1%

dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain. Hasil perhitungan tersebut dapat

disimpulkan bahwa model cooperative learning tipe make a match dapat

mempengaruhi hasil belajar siswa.
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Sedangkan informasi lain diketahui bahwa rata-rata skor angket sebesar 346

dengan kategori baik. Hal ini menandakan secara umum siswa merasa

penerapan model cooperative learning tipe make a match dapat membantu

mereka dalam memahami materi yang dipelajari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penggunaan model

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

dikemukakan oleh peneliti, antara lain.

1. Siswa, diharapkan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk

mempermudah memahami materi pembelajaran dan mengerjakan soal

dengan hasil yang baik serta tanggung jawab atas tugas yang diberikan.

2. Guru, diharapkan memperhitungkan waktu yang tersedia dan sumber

belajar agar rencana pembelajaran dapat terlaksana secara optimal serta

perlu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, melibatkan siswa

secara aktif dan memotivasi siswa agar semangat dan giat belajar.

3. Kepala Sekolah, dapat memberikan masukan bagi sekolah untuk

meningkatkan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran dalam

upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

4. Peneliti, yang ingin menggunakan model cooperative learning tipe make a

match dapat ditindak lanjuti pada penelitian berikutnya, dengan

memperhatikan alokasi waktu, fasilitas pendukung termasuk media

pembelajaran, serta karakteristik siswa yang ada pada sekolah tempat

perangkat ini diterapkan. Kemudian dapat diterapkan pada materi atau

mata pelajaran yang berbeda.
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