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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep Pengaruh

Pengertian pengaruh menurut WJS. Poerwadaminto (2002: 849), “Yaitu daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang”. Sedangakan pengaruh menurut Badadu 

dan Zain (1994 : 103), “Adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, (2) 

sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain, dan (3) tunduk 

atau mengikuti Karena kuasa atau kekuasan orang lain”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah suatu daya yang 

timbul dari sesuatu dan dapat mengubah sesuatu yang lain tersebut, maka dalam 

penelitian ini penulis membatasi pengaruh mengenai seberapa besar daya yang 

ditimbulkan oleh model pembelajaran Make a Match terhadap hasil belajar 

sejarah siswa.

2. Konsep Model Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran suasana yang aktif dan menyenakan dapat 

meningkatkan aktifitas belajar serta motivasi siswa yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama antara guru dan siswa dalam 

proses belajar dan mengajar yaitu dengan cara penerapan model-model 
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pembelajran agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan demikian tujuan 

pembelajaran akan tercapai dengan baik. Menurut Agus Suprijono (2011: 46), 

“Model Pembelajaran adalah pola dalam merencanakan pembelajaran dikelas

maupun tutorial. Sedangkan menurut Syaiful (2006: 175), bahwa :

“Model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan 
sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Model dapat dipahami sebagai: (1) 
suatu tipe atau desain; (2) suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk 
membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati; 
(3) suatu sistem asumsi-asumsi, data-data dan interferensi-interferensi yang 
dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu obyek atau peristiwa; (4) 
suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan 
realitas yang disederhanakan; (5) suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin 
atau imajiner; dan (6) penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan 
menunjukkan sifat bentuk aslinya”.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu pola atau desain dalam merencanakan suatu proses pembelajaran 

secara sistematis yang melukiskan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan digunakan sebagai pedoman bagi 

perencanaan pengajaran guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran.

3. Konsep Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif bukanlah hal yang sama sekali baru bagi guru. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok, yang terpusat pada siswa. Setiap 

siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-

beda (tinggi, sedang dan rendah) untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan 

pembelajaran kooperatif adalah agar siswa memiliki gagasan untuk saling 

memotivasi antara anggotanya untuk saling membantu agar tercapainya suatu 

tujuan pembelajaran.
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Pendapat Agus Suprijono (2011: 54), tentang pembelajaran kooperatif adalah 

“konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-

bentuk lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru”. Menurut Jhonson,  

dan Hasan yang dikutip oleh Etin Sholihatin dan Raharjo ( 2011 : 4 ) “Belajar 

kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang 

memungkinkan siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan 

belajar anggota lainya dalam kelompok tersebut”. Sedangkan menurut Ibrahim

(2009 : 9), “Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang 

berbeda latar belakang dalam kondisi untuk saling bekerjasama saling bergantung 

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

penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan salah satu strategi pembelajaran yang membentuk siswanya menjadi 

kelompok-kelompok kecil yang berfungsi untuk bekerjasama saling bergantung 

satu sama lain untuk menyelesaikan tugas bersama, dan menghargai satu sama 

lain yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru.

Agar tujuan pembelajaran kooperatif tercapai guru harus menerapkan unsur-unsur  

kepada siswa. Menurut Rusman (2012:208) unsur-unsur dalam pembelajaran 

kooperatif, adalah :

1. Siswa dalam kelompoknya harus beranggapan bahwa mereka 
hidup sepenanggungan bersama.

2. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam kelompoknya, 
seperti milik mereka sendiri.

3. Siswa haruslah melihat bahwa mereka semua anggota dalam 
kelompoknya memiliki tujuan yang sama.

4. Siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama 
diantara anggota kelompoknya.
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5. Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah maupun 
penghargaan yang juga akan dikenakan untuk semua anggota 
kelompok.

6. Siswa membagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan 
keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya.

7. Siswa diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi 
yang ditangani dalam kelompok kooperatif.

Dari unsur-unsur di atas dapat disimpulkan bahwa setiap siswa harus bertanggung 

jawab terhadap kelompoknya, saling membantu terhadap anggota kelompok, 

bersama-sama saling memberikan gagasan, ide, dan pemecahan masalah agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Menurut Wina Sanjaya( 2010: 242), “Pembelajaran cooperative mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut:

1. Siswa bekerja dalam tim (team) untuk menuntaskan tujuan belajar.

2. Tim terdiri dari siswa-siswa yang mempunyai tingkat keberhasilan tinggi, 

sedang, dan rendah.

3. Bila memungkinkan tim merupakan campuran suku, budaya dan jenis   

kelamin.

4. Sistem penghargaan diorientasikan baik pada kelompok maupun individu 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran cooperative

memberikan peluang kepada siswa yang memiliki latar belakang dan kondisi yang 

berbeda untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama 

sehingga mendorong terciptanya suatu kemungkinan yang lebih besar untuk 

melakukan komunikasi dan intraksi antara anggota kelompok.

Adapun beberapa bentuk pembelajaran kooperatif menurut Riyanto 
(267,2010). “sebagai berikut jigsaw, Student Division (STAD), Make a 
Match, Team Games Tournamnen (TGT), Talking Stick, Kelompok 
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Investigasi (KI), Numberad Head Together (NHT), Think Pair Share
(TPS), Mind Mapping (MM), Snowball Throwing (ST), Duti Duta, Time 
Token (Tito), Debate,Tebak Kata, Picture and Picture (PP), Integrade 
Reanding ang Comptions (CIRC), Student Fasilator and Expailing (SFE), 
Cooperative Script (CS)”.

Dari beberapa model pembelajaran kooperatif di atas menunjukan bahwa model 

pembelajaran Make a Match merupakan salah satu dari bentuk model 

pembelajaran kooperatif.

4. Konsep Model Pembelajaran Make a Match

Model pembelajaran dirancang untuk mengatasi berbagai masalah dalam proses 

pembelajaran, maka perlu adanya model-model pembelajaran yang dipandang 

dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar, salah satu model 

pembelajaran yang tidak asing bagi guru adalah model pembelajaran kooperatif

yaitu merupakan salah satu strategi pembelajaran yang membentuk siswanya 

menjadi kelompok-kelompok kecil yang berfungsi untuk bekerjasama saling 

bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas bersama, dan menghargai

satu sama lain yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Model 

pembelajaran Make a Match termasuk dalam model pembelajaran kooperatif. 

Sugiyanto, (2010: 44-48) mengatakan bahwa “Berdasarkan beberapa model, Make 

a Match merupakan bagian dari metode struktural yang menekankan pada

struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi

siswa. Struktur-struktur tersebut memiliki tujuan umum diantaranya untuk

meningkatkan penguasaan isi akademik dan mengajarkan keterampilan sosial”.

Guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas, guru dapat 

menerapkan model pembelajaran make a match. Model make a match atau 
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mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada 

siswa. Model pembelajaran make a match dikembangkan oleh Lorna Curran pada 

tahun 1994, salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan 

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dan dapat menciptakan interaksi 

aktif antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa yang lain dalam suasana 

yang menyenangkan. Model Pembelajaran Make A Match adalah suatu tipe Model 

pembelajaran Konsep, yang dikuatkan oleh pendapat Komalasari (2010: 85), yaitu  

“Model pembelajaran Make A Match adalah model pembelajaran mengajak murid 

mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan konsep melalui suatu permainan kartu 

pasangan”. sedangkan Miftahul Huda (2011: 113), berpendapat bahwa model 

pembelajaran Make a Match adalah teknik mencari pasangan, siswa di gabung 

suruh mencari pasangan dari kartu yang mereka pegang. Keunggulan teknik ini 

adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 

dalam suasana yang menyenangkan. 

Model pembelajaran Make a Match  menurut Suyatno (2009:73), yaitu 
”Guru menyiapkan kartu yang berisi persoalan permasalahan dan kartu 
yang berisi jawabannya. Setiap siswa mencari dan mendapatkan sebuah 
kartu soal dan berusaha menjawabnya. Setiap siswa mencari kartu jawaban 
yang cocok dengan persoalnya siswa yang benar mendapat nilai-reward, 
kartu dikumpul lagi dan dikocok, untuk babak berikutnya. Dilanjutkan 
pembelajaran seperti babak pertama, penyimpulan dan evaluasi serta 
refleksi”.

Menurut Suhana dan hanafi (2009:46), “Make a Match (Mencari 
Pasangan) , yaitu :

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep 
atau topik yang cocok untuk sesi riview, sebaliknya satu bagian 
kartu soal dan bagian lainya untuk jawaban .

b. Setiap peserta didik mendapat satu buah kartu.
c. Setiap peserta didik memikirkan jawaban atas soal dari kartu 

yang dipegang.
d. Setiap peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu 

yang cocok dengan kartunya soal/jawaban.
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e. Setiap peserta didik yang dapat mencocokan kartunya sebelum 
batas waktu diberi poin.

f. Setelah satu babak, kartu kartu dikocok lagi agar setiap peserta 
didik kartu yang berbeda dari yang sebelumnya.

g. Kesimpulan”.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran make a 

match merupakan model pembelajaran berpasangan yang membantu siswa untuk 

belajar memahami sebuah konsep atau topik, dengan mengunakan media kartu,

dituntut siswanya bekerja sama, tidak individualisme, dan juga dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. Sehingga model pembelajaran make a match

diharapakan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas VIII. 

Berikut langkah-langkah model pembelajaran Make a Match :

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa 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/jawaban.

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

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

5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi 

poin.

6. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya (tidak 

dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) akan mendapatkan 

hukuman, yang telah disepakati bersama.

7. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya.
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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.

Tidak ada model pembelajaran terbaik. Setiap model pembelajaran pasti 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bisa jadi, suatu model pembelajaran 

cocok untuk materi dan tujuan tertentu, tetapi kurang cocok untuk materi dan 

tujuan lainnya. model pembelajaran make a match demikian juga mempunyai 

kelebihan dan kekurangan.

Adapun kelebihan model pembelajaran Make a Match:

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.

4. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

5. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi.

6. Efektif melatih kedisiplinan siswa, menghargai waktu untuk belajar

Sedangkan Kelemahan model pembelajaran Make a Match:

1. Jika anda tidak merancangnya dengan baik, maka waktu banyak terbuang.

2. Pada awal-awal penerapan metode ini, banyak siswa yang malu untuk 

berpasangan  dengan lawan jenisnya.

3. Jika anda tidak mengarahkan siswa dengan baik, saat presentasi banyak siswa 

yang  kurang memperhatikan.
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4. Anda harus hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman pada siswa yang   

tidak  mendapat pasangan, karena mereka bisa malu.

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

5. Konsep Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan terjemahan dari social Studies yang 

popular dan berkembang di Amerika Serikat yaitu suatu bidang ilmu yang 

mempelajari manusia dalam lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya, dalam 

hubungan dengan kodratnya bahwa manusia hidup dalam kelompok membentuk 

lingkungan sosial. 

Suatu program IPS yang layak, bertujuan memberikan keterampilan dan

mengembangkan berbagai sikap yang diperlakukan agar sikap yang diperlukan 

agar siswa menjadi warga masyarakat yang berguna. Perincian dari jenis-jenis 

pengertian (kognitif) yang perlu diterima siswa dari pembelajaraan IPS 

diantaranya adalah aspek-aspek utama lingkungan sosial, aspek utama drai 

lingkungan alam, berbagai cara manusia bekerjasama dengan lingkungan, fungsi 

kontrol oleh kelompok sosial dan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Sikap (afektif) yang harus dikembangkan dalam pembelajaran IPS 

diantaranya adalah menghargai hakikat individu, menjungjung tinggi hukum dan 

yakin bahwa masalah dapat diselesaikan dengan akal. Dan latihan keterampilan 

(psikimotor) mencakup berfikir kritis, menganalisa dan memecahkan masalah, 

menentukan dan mengumpulkan informasi, serta mengorganisasi dan menilai 

secara logis.
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Menurut Sa’dun Akbar (2010,77), “IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD, SMP, SMA yang mengakaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial”. Sedangkan 

Pendapat menurut Fakih Samlawi dan Bunyamin Maftuh (1998: 1), “Ilmu 

pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep 

dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan 

psikologis serta kelayakan dan kebermaknaanya bagi siswa dan kehidupanya”.

Menurut pendapat para ahli diatas disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) adalah mata pelajaran yang yang memadukan konsep-konsep dasar, fakta 

dan generelasi  dari berbagai ilmu sosial yang berguna bagi siswa dan 

kehidupanya.

Etin Solihatin dan Raharjo (2009: 15), berpendapat bahwa “Pada dasarnya tujuan 

dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar 

kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuaidengan bakat, minat, kemampuan 

dan lingkunganya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Sa’dun Akbar dkk (2010: 78) 

mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai

berikut:

a. Siswa dapat mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan

masyarakat dan lingkunganya.

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
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kemanusiaan.

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan IPS adalah mendidik dan 

member kempauan dasar dalam bermasyrakat seperti dapat mengenal konsep-

konsep dalam kehidupan masyarakat, kemampuan berfikir sehingga dapat 

memecahkan masalah dan dapat berketrampilan dalam kehidupan bermasyrakat, 

belajar berkomunikasi dalam dalam masyrakat yang majemuk, di tingkat lokal dan 

global.

Karakteristik Mata Pelajaraan Ilmu Pengetahuan Sosial menurut Puskur (2006:6).  

“Karekatristik mata pelajraan Ilmu Pengetahuan Sosial SMP / MTS  antara 
lain sebagai berikut:

a. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur 
geografi, sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, kewaraganegaraan, 
sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama.

b. Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, 
sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, sosiologi yang dikemas
sedemikain rupa sehingga menjadi pokok bahsan atau topik (tema) 
tertentu.

c. Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial 
yang dirumuskan dengan pendekatan interdisimpliner dan 
multidisipliner.

d. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut 
peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip 
sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolahan lingkungan, 
struktur, poses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan 
hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, 
keadilan dan jaminan keamanan.

e. Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar IPS menggunakan tiga
dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta 
manusia secara keseluruhan”.

IlmuPengetahuan Sosial (IPS) menurut Trianto (2010: 171), “merupakan integrasi 

dari berbagai cabang ilmu-ilmusosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. 
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Dari pendapat  di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial dapat 

diidentifikasikan sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia dalam kelompok 

yang disebut masyarakat dengan menggunakan ilmu Politik, Sejarah, Geografi, 

Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, Psikologi dan Filsafat. 

6. Konsep Hasil Belajar

Setiap individu pasti mengalamai proses belajar. Belajar dapat dilakukan oleh 

siapapun, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang tua, dan akan 

berlangsung seumur hidup. Dalam pendidikan disekolah belajar merupakan 

kegiatan yang pokok yang harus dilaksanakan. Tujuan pendidikan akan tercapai 

apabila proses belajar dalam suatu sekolah dapat berlangsung dengan baik, yaitu 

proses belajar yang melibatkan siswa secara aktif dalam prosses pembelajaran.

Hasil belajar merupakan suatu pencapaian yang diperoleh oleh siswa dalam proses 

pembelajaran yang dituangkan dengan angka maupun dalam pengaplikasian pada 

kehidupan sehari-hari atas ilmu yang didapat. Dalam proses pembelajaran hasil 

belajar merupakan salah satu yang penting untuk mengukur keberhasilan seorang 

guru dalam menyampaikan suatu materi. Penilaian hasil bertujuan untuk 

mengetahui hasil belajar atau pembentukan kompetensi peserta didik. 

Menurut Suryosubroto (1997:2), hasil belajar adalah ”Penilaian pendidikan 

tentang kemajuan siswa dalam segala hal yang dipelajari disekolah yang 

menyangkut pengetahuan dan kecakapan atau keterampilan yang dinyatakan 

sesudah penilaian”. Dan hasil belajar menurut depdikbud (1986:36), “Adalah 

penyerapan yang setinggi-tingginya terhadap apa yang telah ia pelajari sendiri 

atau diberikan oleh guru, terutama beberapa pengetahuan, pengertian, aplikasi, 
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analisis, dan evaluasi sehingga siswa tersebut dapat mengembangkan prestasi 

yang dimiliki”. Sedangakan menurut Oemar Hamalik (2003:43), “Menyatakan 

hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang diharapakan yang dimilki murid 

setelah dilakukan kegiatan belajar mengajar”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah penilaian 

tentang kemajuan siswa, dari penyerapan apa yang telah ia pelajari sendiri atau 

yang diberikan oleh guru yang bertujuan ada perubahan tingkah laku yang 

diharapakan yang dimilki siswa baik secara individu atau kelompok. Hasil belajar 

pada umumnya dibagi menjadi 3 ranah, ranah afektif, ranah psikomotorik dan 

ranah kognitif.

5.1 Hasil Belajar Kognitif

Dalam penelitian ini peneliti hanya melihat hasil belajar ranah kognitif. Menurut 

Muhibbin Syah, (2011:22) “Kognitif (cognitive) adalah berasal dari kata cognition 

yang padanan katanya knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, 

kognitif adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Istilah kognitif 

adalah salah satu domain atau wilayah/ranah psikologis manusia yang meliputi 

setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, 

pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan”.

Sedangkan Menurut Soemiati Padmonodewo, (2000:27), “Perkembangan kognitif 

menunjukkan perkembangan cara berpikir anak, kemampuan anak, untuk 

mengkoordinasikan berbagai cara berpikir untuk menyelesaikan berbagai masalah 

yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur pertumbuhan kecerdasan”. 
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Berdasarkan pendapat ahli diatas pengertian hasil belajar kognitif adalah 

mengetahui sesuatu dari pengetahuan yang mencakup kegiatan mental (otak) yang 

menunjukkan perkembangan cara berpikir anak, kemampuan anak, untuk 

mengkoordinasikan berbagai cara berpikir untuk menyelesaikan berbagai masalah 

yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur pertumbuhan kecerdasan.

Pembelajaran ranah kognitif berkaitan dengan hasil pengetahuan, kemampuan

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup beberapa kategori yaitu: 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian. 

Menurut Sudijono (2008:50-52), “Tujuan ranah kognitif terdiri dari 6 jenis 
perilaku sebagai berikut :

1. Pengetahuan (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk 
mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang 
nama istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainya tanpa 
mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya.  

2. Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang 
untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu 
diketahui dan diingat. Dengan kata lain mamahami adalah 
mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai 
sisi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat 
memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci 
tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

3. Penerapan atau aplikasi (Application) adalah kesanggupan 
seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, 
tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, 
teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. 

4. Analisis (Analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci 
atau menguraikan suatu suatu bahan atau keadaan menurut 
bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan 
diantara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-
faktor yang lain.

5. Sintesis (Synthesis) adalah kemampuan berpikir yang merupakan 
kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu 
proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara 
logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau 
berbentuk pola baru. 

6. Penilaian atau evaluasi (Evaluation) adalah kemampuan seseorang 
untuk membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai, atau ide, 
misalnya jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka 



23

ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan 
patokan-patokan atau kriteria yang ada”.

Berdasarkan pendapat ahli diatas tujuan ranah kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku 

yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, dan analisis, begitu juga 

pada penelitian ini soal test yang diberikan kepada siswa disesuaikan tujuan 

kognitif yang terdiri dari 6 jenis perikaku.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang menunjang penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Ayu 

Febriana tahun 2011 yang berasal dari Universitas Negeri Semarang dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas V SD Negeri 

Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang”. Jenis penelitian mengunakan penelitian 

tindakan kelas (PTK). Penelitian  bertujuan (1) untuk meningkatkan keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Make A Match. (2) untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Make A 

Match. (3) untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Make A Match pada siswa kelas V. Hasil penelitian, yaitu 

(1) menunjukkan rata-rata skor keterampilan guru pada siklus I 3,5 dengan 

kategori sangat baik, rata-rata skor keterampilan guru siklus II 3,7 dengan kategori 

sangat baik dan siklus III rata-rata skor keterampilan guru 3,9 kategori sangat 

baik. (2) Hasil rata-rata aktivitas siswa pada siklus I 3,0 dengan kategori baik, 

hasil rata-rata aktivitas siswa siklus II 3,7 dengan kategori sangat baik, dan pada 

siklus III aktivitas siswa memperoleh rata-rata 3,8 dengan kategori sangat baik. 

(3) Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I, siklus II dan siklus III mengalami 
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peningkatan. Ketuntasan belajar siswa pada kondisi awal hanya 2 dari 48 siswa 

yang mencapai KKM (65). Rata-rata hasil belajar yang diperoleh pada 

pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make 

A Match siklus I adalah 62,27 dan 26 dari 48 siswa mengalami ketuntasan belajar 

dengan presentase 54,16%. Pada siklus II rata-rata hasil belajar adalah 71,46 dan 

36 dari 48 siswa mengalami ketuntasan belajar dengan presentase 75%. Pada 

siklus III rata-rata hasil belajar adalah 79,90 dan 41 dari 48 siswa mengalami 

ketuntasan belajar dengan presentase 85,41%.

Adapun penilitian yang hampir sama hanya berbeda di variabel terikatnya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Alfiyani Fadhilah tahun 2013 yang berasal dari 

Universitas Sriwijaya Indralaya dengan judul “Pemgaruh model pembelajaran 

koperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran biologi siswa SMP N 2 Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering 

Ilir”. Jenis penelitian mengunakan penelitian eksperimen. Penelitian bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) terhadap hasil belajar pada pelajaran Biologi siswa SMP 

Negeri 2 Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.  Hasil penelitian  

menunjukkan nilai rata-rata n-gain kelas TGT pada materi KD 1.4 yaitu 0,54 

dengan kategori sedang demikian juga pada kelas konvensional yaitu 0,30 dengan 

kategori sedang. Sedangkan hasil pengujian hipotesis menggunakan statistik uji-t, 

diperoleh thitung = 10,13 lebih besar dari ttabel dengan (1%) = 2,664 dan (5%) = 

2,002. Dengan demikian, dapat dinyatakan ada pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar pada 
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pelajaran biologi siswa SMP Negeri 2 Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering 

Ilir dapat diterima.

Sementara itu penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian dengan 

jenis penelitian eksperimen. Yang berjudul “pengaruh model pembelajaran Make 

a Match terhadap hasil belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Kasui Way 

Kanan. Yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh  terhadap 

hasil belajar pada kelas yang diberikan perlakuan penggunaan model 

pembelajaran Make a Match IPS kelas VIII di SMP Negeri 1 Kasui Way Kanan.

C. Kerangka Pikir

Dalam proses pembelajaran di dalam kelas suasana yang menyenangkan dapat 

meningkatkan efektifitas belajar dan  motivasi belajar yang nantinya akan  

mempengaruhi hasil belajar siswa, hasil belajar siswa dibagi menjadi 3 ranah 

yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif , dalam penelitian ini menggunakan ranah 

kognitif yang terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, dan penilaian. Untuk menciptakan suasana yang menyenakan 

guru melakukan pendekatan-pendekatan pengajaran yang baru dan menerapkan 

model pembelajaran yang diharapkan cocok dengan kondisi dan situasi sekolah. 

Model pembelajaran Make a match merupakan salah satu alternatif yang dapat 

diterapkan kepada siswa. Penerapan  metode ini dimulai dari teknik yaitu siswa 

disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas 

waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. Adapun langkah-

langkahnya pertama  guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa 

konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian 
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lainnya kartu jawaban. Kemudian setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang 

bertuliskan soal/jawaban, Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang 

dipegang. Dan Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 

Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. 

Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya (tidak dapat 

menemukan kartu soal atau kartu jawaban) akan mendapatkan sangsi , yang telah 

disepakati bersama. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. Siswa juga 

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

Dan kemudian guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap 

materi pelajaran.

Model pembelajaran Make a Match ini diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu di SMP N 1 Kasui. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Make a Match. Sedangkan 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada pelajaran IPS 

Terpadu. Model pembelajaran akan diuji cobakan kepada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Kasui, Way Kanan. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, 

yaitu kelas eksperimen yang akan diberikan perlakuan dengan diajarkan 

menggunakan model pembelajaran Make a Match, dan kelas Try Out Test yang 

tidak diberikan perlakuan dengan diajarkan menggunakan model pembelajaran 

Make a Match.
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D. Paradigma 

Keterangan : 

: Garis kegiatan
: Garis Pengaruh

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiono (2012:96), “Adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta emperis yang diperoleh melalui 

pengumpulan data”. Dan menurut Suharsimi Arikunto( 2002:62), “Hipotesis 

Pembelajaran  IPS 

Kelas yang menggunakan  model 
pembelajaran make a match  (kelas 
eksperimen)

Hasil belajar

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Penerapan
4. Analisis
5. Sintesis
6. Penilaian atau evaluasi
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adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian 

seperti terbukti melalui data yang terkumpul”.

Berdasarkan  permasalahan, tinjauan pustaka dan kerangka pikir, maka hipotesis 

atau pernyataan sementara yang dapat diambil adalah:

1. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran 

Make a Match terhadap hasil belajar  kognitif siswa pada mata pelajaran 

IPS terpadu kelas VIII di SMP NEGERI 1 Kasui.

2. H1 : Adanya pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran 

Make a Match terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajran IPS 

terpadu kelas VIII di SMP NEGERI 1 Kasui.

Sedangkan untuk menguji hipotesis kedua digunakan pasangan hipotesis, sebagai 

berikut :

1. Ho = Taraf signifikansi dari pengaruh penggunaan model pembelajaran 

Make a Match lemah terhadap hasil belajar kognitif pada mata pelajaran 

IPS Terpadu kelas VIII di SMP Negeri 1Kasui

2. H1  = Taraf signifikansi dari pengaruh penggunaan model pembelajaran 

Make a Match kuat terhadap hasil belajar kognitif pada mata pelajaran IPS 

Terpadu kelas VIII di SMP Negeri 1Kasui
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