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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan yang membantu peneliti 

menyusun penelitian yaitu hakikat pembelajaran, faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar, aktivitas belajar, hasil belajar, hakikat matematika 

sekolah dasar, teori belajar matematika, karakteristik siswa sekolah dasar, model 

pembelajaran, model pembelajaran make a match. 

a. Hakikat Pembelajaran 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran identik dengan 

kata “mengajar” yang berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang 

diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “pe” 

dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, yaitu berarti proses, perbuatan, cara 

mengajar atau mengajarkan sehingga siswa mau belajar. usaha yang dilakukan 

secara sengaja, terarah, dan terencana dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu dinamakan pembelajaran. Ruminiati (2007: 15) dimana pembelajaran yaitu 

berupa suatu kegiatan yang disusun oleh seorang guru dengan tujuan 

memudahkan dalam memberikan bimbingan serta motivasi siswa dalam 

memberikan suatu informasi tertentu yang dirancang dengan matang untuk 

mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. 
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Suprijono (2012: 13) pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti 

suatu bentuk berupa proses, cara, perbuatan, mempelajari. Pembelajaran berupa 

sebuah peristiwa yang terjadi yang dialami oleh siswa yang berdampak 

memberikan pengaruh kepada siswa sehingga peristiwa tersebut dapat 

memberikan siswa sebuah kemudahan. Dan menurut Nurani (2003: 114) 

mengatakan bahwa suatu konsep pembelajaran adalah sebuah sistem di dalam 

lingkungan yang menciptakan suatu proses belajar dalam diri siswa dan guru 

sebagai pendidik yang didukung dengan adanya kelengkapan perangkat 

pembelajaran. Pendapat lain dikemukakan oleh Rusman (2011: 144) yang 

mengemukaan  bahwa pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah proses interaksi 

yng terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran selalu melibatkan guru dan siswa. Semua kegiatan yang dilakukan 

oleh guru semata-mata diarahkan untuk membantu siswa mempelajari materi 

tertentu. Pembelajaran yang terjadi merupakan suatu proses interaksi siswa 

dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tersebut yang tediri 

dari unsur tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa dan guru yang semua 

komponennya tersebut saling berkaitan dan berorientasi pada tujuan. 

Pembelajaran mengubah stimulus lingkungan seseorang ke dalam 

sejumlah informasi yang selanjutkan dapat menyebabkan adanya hasil belajar 

dalam bentuk ingatan jangka panjang (Rifa’i 2010: 193). Hasil belajar sebagai 

ingatan jangka panjang yang dialami peserta didik satu dengan yang lain berbeda 

dikarenakan oleh kemampuan individu dari peserta didik tersebut sehingga 

pembelajaran harus dilakukan sedemikian rupa dan semenarik mungkin untuk 

mendapatkan hasil belajar ingatan jangka panjang bagi peserta didik. Untuk dapat 
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membantu siswa dengan baik, guru harus merencanakan pembelajaran secara 

matang dan mengetahui latar belakang serta kemampuan dasar siswa. Latar 

belakang siswa yang dimaksud disini yaitu latar belakang ekonomi, asal sekolah, 

orang tua, dan keberadaan siswa di kelas. Pembelajaran yang dipersiapkan secara 

matang akan member dampak positif terhadap hasil belajar siswa. 

Ciri dari suatu proses pembelajaran yaitu adanya sebuah upaya sadar dan 

disengaja, adanya pembelajaran juga harus membuat seorang siswa belajar, tujuan 

harus ditetapkan dahulu sebelum pelaksanaan proses dan pelaksanaannya 

terkendali mulai dari isi, waktu, proses maupun hasilnya. (Siregar dan Nana 2014: 

13). Dalam pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan peserta didik, guru 

menyampaikan materi dengan menggunakan media ataupun fasilitas yang ada dan 

mengorganisir sedemikian rupa dalam suatu lingkungan agar tercapai tujuan dari 

pembelajaran tersebut. Pelaksanaan pembelajaran tidak lepas dari adanya sebuah 

strategi pembelajaran yang merupakan suatu usaha dalam memanfaatkan apa yang 

dapat dijadikan sumber belajar yang dimiliki atau yang ada untuk mencapai 

sebuah tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Sedangkan metode dalam 

mengajarkan sebuah pembelajaran merupakan cara yang digunakan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Penerapan suatu pembelajaran tidak lepas 

dari teknik yang digunakan, teknik pembelajaran merupakan penerapan dari suatu 

kegiatan yang digunakan sehingga menggambarkan suatu langkah-langkan 

penggunaan metode mengajar yang bersifat lebih operasional (Anitah Sri: 28). 
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b. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

usahanya memperoleh kepandaian atau ilmu. Siswa berusaha memperoleh 

kepandaian atau ilmu dalam belajar untuk menunjang keberhasilan suatu hal yang 

dipelajari. Aktivitas belajar terdiri dari berbagai jenis. Jenis-jenis dari aktivitas 

belajar atau kegiatan belajar menurut Hamalik (2011. 172) terdiri dari delapan 

jenis aktivitas belajar yang meliputi kegiatan visual, lisan, mendengarkan, 

menulis, menggambar, menarik, mental dan emosional.  

Kegiatan visual dapat berupa kegiatan membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati, eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati, bekerja atau bermain. 

Kegiatan lisan berupa kegiatan mengemukakan fakta atau prinsip menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, berwawancara, diskusi. Kegiatan mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan instrument music, mendengarkan siaran radio masuk dalam kegiatan 

mendengarkan. Pada kegiatan menulis siswa dapat melakukan kegiatan menulis 

dan laporan, memeriksa karangan, membuat sketsa atau rangkuman, mengerjakan 

tes, mengisi angket.  

Kegiatan menggambar yang antara lain dapat berupa kegiatan 

menggambar: menggambar, membuat grafik, diagram, peta, pola. Pada kegiatan 

menarik dapat dilakukan dengan melakukan percobaan, mamilih alat-alat, 

melaksanakan pameran,membaut model, menyelenggarakan permainan, menari, 

berkebun. Kegiatan mental dan emosional hamper mirip namun memiliki kegiatan 
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yang berbeda beda, jika kegiatan mental berupa merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisis faktor, menemukan hubungan, membuat 

keputusan. Sedangkan untuk kegiatan emosional dapat berupa minat, 

membedakan, berani, tenang, dan sebagainya, kegiatan-kegiatan dalam kelompok 

ini terdapat pada semua kegiatan tersebut diatas, dan bersifat tumpang tindih. 

Berdasarkan jenis aktivitas belajar diatas, aktivitas belajar digolongkan ke 

dalam kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut harus terdapat pada aktivitas 

belajar agar dikatakan sebagai aktivitas belajar. Aktivitas belajar tidak harus 

meliputi semua jenis kegiatan di atas, namun setidaknya aktivitas belajar 

mengandung beberapa kegiatan agar siswa mengalami pembelajaran bermakna. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar tidak selalu berjalan lancar seperti semestinya. Setiap individu 

dalam belajar memiliki faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor tersebut 

dapat berupa faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern atau faktor yang 

berasal dari dalam diri individu tersebut yang meliputi bakat, minat, motivasi atau 

keadaan fisik maupus psikologis dari individu itu sendiri yang dapat 

mempengaruhi berlangsungnya belajar. Sedangkan faktor ekstern atau faktor yang 

berasal dari luar individu yang berupa lingkungan fisik dan nonfisik yang dapat 

mempengaruhi individu dalam belajar. 

 Menurut Anitah (2009: 7) belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor dalam diri 

siswa sendiri (intern) dan faktor dari luar diri siswa (ekstern). Faktor dari dalam 

diri siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar diantaranya adalah kecakapan, 
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bakat, minat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan dan kesehatan serta kebiasaan 

siswa. Sedangkan faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar 

diantaranya adalah lingkungan fisik dan nonfisik (termasuk suasana kelas dalam 

belajar, seperti riang gembira, menyanangkan), lingkungan sosial budaya, 

lingkungan keluarga, program sekola (termasuk dukungan komite sekolah), guru, 

pelaksana pembelajaran dan teman sekolah. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Slameto (2010: 54) yang 

menyatakan bahwa faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

Faktor intern di bahas menjadi tiga faktor, antara lain faktor jasmaniah, faktor 

psikologis dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah meliputi factor kesehatan yang 

berarti sehat dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya/bebas 

dari penyakit dan faktor cacat tubuh yang merupakan sesuatu yang menyebabkan 

kurang baik atau kurag sempurna mengenai tubuh/badan. 

Faktor psikologis memiliki banyak penjabaran antara lain intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan. Intelegensi adalah 

kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan cepat, efektif, 

mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui 

relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Kedua yaitu perhatian, perhatian dapat 

didapat dari bahan pelajaran yang hendaknya selalu menarik perhatian dengan 

cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakat siswa. Ketiga 

yaitu minat, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat, besar pengaruhnya terhadap belajarm 
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karena apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, 

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

baginya. Selanjutnya yaitu bakat yang merupakan kemampuan untuk belajar, 

kemampuan itu akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar 

atau berlatih. Motif, dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat 

mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya untuk mempunyai 

motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan/menunjang belajar. Lalu kematangan, kematangan 

adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat 

tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Dan yang terakhir 

adalah kesiapan yang merupakan kesediaan untuk memberi respons atau bereaksi. 

Faktor terakhir yang mempengaruhi aktivitas belajar adalah faktor 

kelelahan. Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan baik secara 

jasmani maupun rohani dapat dihilangkan dengan cara-cara antara lain tidur, 

beristirahat, mengadakan suatu variasi dalam belajar maupun dalam bekerja, 

menggunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan peredaran darah, rekreasi 

dan ibadah yang teratur, kemudian berolahraga secara teratur serta mengimbangi 

makan dengan makanan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Namun jika 

kelelahan yang dirasakan sangat serius maka segera hubungi atau kunjungi 

seorang ahli. 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapat dikelompokkan 

menjadi tiga faktor, antara lain faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. Faktor 

keluarga dapat berupa cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Keluarga 
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yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat 

menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, 

negara dan dunia. Sehingga diharapkan dalam sebuah keluarga orang tua berperan 

aktif dalam mendidik anak-anaknya sebagai pondasi pendidikan saat dewasa 

nanti. Hubungan yang baik berupa hubungan yang penuh pengertian dan kasih 

sayang, disertai dengan bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman untuk 

mensukseskan belajar anak sendiri yang disebut dengan relasi antara anggota 

keluarga yang merupakan salah satu dari factor keluarga. 

Suasana rumah juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar, suasana rumah 

dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam 

keluarga dimana anak berada dan belajar. Selanjutnya yaitu keadaan ekonomi 

keluarga, hal ini erat hubungannya dengan belajar anak, fasilitas belajar dapat 

terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. Selain itu pengertian orang tua 

juga penting diberikan anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. 

Terakhir yaitu latar belakang kebudayaan, tingkat pendidikan atau kebiasaan di 

dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. 

Faktor kedua yaitu sekolah, faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini 

mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, 

keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. Terakhir yaitu faktor 

masyarakat, masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam 

masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, masa media, teman 

bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 
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 Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

terdapat dua faktor utama yaitu factor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 

merupakan faktor yang muncul dalam diri siswa sedangkan faktor ekstern 

merupakan faktor yang muncul diluar diri siswa. Faktor-faktor tersebut harus 

dikelola dengan baik agar dapat tercipta lingkungan belajar yang kondusif. 

d. Hasil Belajar 

 Hasil belajar pada dasarnya berkaitan pula dengan hasil yang dicapai 

peserta didik dalam belajar. Pengertian hasil belajar itu sendiri dapat diketahui 

dari pendapat beberapa ahli pendidikan. Menurut Anni dkk (2007: 5) hasil belajar 

dapat dikatakan jika terdapat perubahan perilaku yang diperoleh selama proses 

pembelajar dan setelah mengalami aktifitas belajar. Dapat dikatakan bahwa 

perubahan perilaku yang terjadi merupakan salah satu dari hasil belajar. Hasil 

belajar bermacam-macam seperti yang diungkapkan oleh Suprijono (2011: 5) 

bahwa hasil belajar dapat berupa informasi verbal yang merupakan kapabilitas 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

Keterampilan intelektual yang berupa sebuah keterampilan 

mempresentasikan konsep dan lambang. Selain itu strategi kognitif juga 

merupakan hasil belajar yang merupakan suatu kecakapan dalam menyalurkan 

dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Keterampilan motorik yaitu 

kemampuan melakukan serangkaian gerakan jasmani dalam urusan dan 

koordinasi, dengan adanya keterampilan motorik dapat memperlihatkan bahwa 

seseorang telah berhasil dalam sebuah proses pembelajaran dan menghasilkan 
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suatu hasil belajar. Terakhir yaitu sikap, sikap adalah kemampuan menerima atau 

menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap yang 

ditimbulkan akan mencerminkan hasil belajar yang telah didapat oleh seseorang 

tersebut. 

Poerwanti dkk (2008: 23) memaparkan bahwa hasil belajar mencakup tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah kognitif atau dalam 

bahasa sehari hari disebutkan sebagai ranah dalam menilai aspek pengetahuan. 

Dalam hubungannya dengan satuan pelajaran, ranah kognitif memegang tempat 

utama, terutama dalam tujuan pembelajaran di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Jenjang ranah kognitif meliputi 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Ranah afektif 

diartikan sebagai internalisasi sikap yang menunjuk kearah pertumbuhan batiniah 

yang terjadi bila individu menjadi sadar tentang nilai yang diterima, kemudian 

mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai 

dan menentukan tingkah lakunya. Jenjang kemampuan dalam ranah afektif yakni 

menerima, menjawab, menilai dan organisasi. Ranah psikomotor berkaitan dengan 

gerakan tubuh atau bagian-bagiannya mulai dari yang sederhana sampai yang 

kompleks. Kata operasional untuk aspek psikomotor harus menunjuk pada 

aktualisasi kata-kata yang dapat diamati, yaitu muscular or motor skill, 

manipulations of materials or objects, neuromuscular coordination. 

e. Hakikat Matematika Sekolah Dasar 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di 

bangku Sekolah Dasar. Ibrahim dan Suparni (2012. 35) berpendapat bahwa 

Matematika mempunyai peran penting dalam memajukan daya pemikiran 
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manusia karena matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern. Oleh karena itu, matematika sangat diperlukan 

baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga metamatika perlu dikenalkan 

kepada siswa sejak Sekolah dasar, bahkan Taman Kanak-kanak. 

Syarifuddin (2009:27), matematika sekolah merupakan bagian matematika 

yang diberikan untuk dipelajari oleh peserta didik di sekolah (formal), yaitu SD, 

SLTP, dan SLTA yang merupakan bagian atau unsure dari matematika yang 

dipilih antara lain dengan pertimbangan atau berorientasi pada pendidikan. 

Pendapat tersebut itu mengartikan bahwa matematika sekolah sebagai 

matematika yang telah dipilih dan disesuaikan dengan tahap perkembangan 

intelektual para siswa, serta digunakan sebagai salah satu sarana untuk 

mengambangkan kemampuan berpikir siswa melalui pembelajaran di kelas. 

Aktivitas belajar yang dilakukakan oleh guru harus memperhatikan karakteristik 

dari mata pelajaran matematika itu sendiri agar matematika mudah dipahami dan 

diterima oleh peserta didik. 

Karakteristik matematika antara lain :memiliki objek kajian abstrak, 

bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang 

kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, konsisten dalam 

sistemnya. Selain karakteristik, matematika juga memiliki ciri-ciri yaitu : 

memiliki objek yang abstrak, memiliki pola pikir deduktif dan konsisten,  tidak 

dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Pembelajaran matematika perlu disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta 

didik, dimulai dari yang konkret menuju abstrak, tetapi mengingat kemampuan 
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berpikir peserta didik SD yang masih dalam tahap operasional konkret, maka 

untuk memahami konsep dan prinsip masih diperlukan pengalaman melalui 

objek konkret. Mata pelajaran matematika memiliki beberapa tujuan. Tujuan 

mata pelajaran matematika yaitu agar siswa mampu memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma, secara luas, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

Mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. Ketiga yaitu mampu memecahkan masalah 

mencakup kemampuan memahami masalah, menyusun dan menyelesaikan 

model matematika, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Mampu 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. Terakhir mampu memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin 

tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ilet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah (Permendiknas 2006: 83). 

f. Teori Belajar Matematika 

Teori belajar matematika di kemukakan oleh beberapa pakar ahli 

matematika, antara lain teori belajar Bruner, teori belajar Dienes dan teori 

belajar Van Hiele dengan penjabaran sebagai berikut: 

1. Teori Belajar Bruner 

Berdasarkan teori ini, manusia adalah pemroses, pemikir dan 

pencipta informasi. Aisyah (2007: 5), yang dikatakan sebagai belajar 

matematika adalah belajar mengenal sebuah konsepdan struktur 
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matematika pada materi yang sedang dipelajari kemudian mencari 

hubungan antar konsep dan struktur dalam matematika tersebut. Siswa 

harus dapat menemukan keteraturan dengan cara mengotak-atik objek. 

Jadi, siswa haruslah terlibat aktif agar dapat mengenal konsep dan struktur 

yang sedang dibicarakan, siswa akan memahami materi yang harus 

dikuasainya itu. Bruner mamaparkan tiga tahapan penyajian pengetahuan 

yaitu tahap enaktif, ikonik dan simbolik yang dikenal dengan teori belajar 

Bruner. 

Tahap belajar yanhg pertama yaitu tahap Enaktif. Tahap enaktif 

dilakukan dengan belajar sesuatu pengetahuan secara aktif. Siswa belajar 

dengan menggunakan benda-benda konkret. Siswa akan memahami 

sesuatu dari berbuat atau melakukan sesuatu menggunakan benda-benda 

yang berbentuk konkret. Kedua yaitu tahap ikonik. Dalam tahap ini, 

kegiatan dilakukan berdasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan 

disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan 

siswa. Rangkaian gambar atau grafik tersebut berhubungan dengan mental 

yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. 

Terakhir yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini, pembelajaran 

dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yaitu simbol-simbol 

arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang 

yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal, lambang-lambang 

matematika, maupun lambang-lambang abstrak yang lain. 

  Bruner juga memaparkan bahwa terdapat beberapa langkah dalam 

penerapan teori belajarnya. Langkah-langkah yang dimaksud yaitu 
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pertama menyajikan contoh dan bukan contoh dari konsep yang hendak 

diajarkan. Misalnya: guru hendak mengajarkan bentuk bangun datar 

segiempat. Untuk contoh, guru memberikan bangun dataar persegi dan 

persegi panjang, sedangkan segitiga, segilima dan lingkaran mewakili 

bangun yang bukan merupakan cntoh dari segiempat. Langkah kedua 

yaitu membantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-

konsep. Misalnya berikan pertanyaan kepada siswa seperti berikut ini: 

“Apakah nama bentuk ubin yang sering digunakan untuk menutupi lantai 

rumah? Berapa cm ukuran ubin-ubin yang dapat digunakan?”. 

Selanjutnya yaitu memberikan satu pertanyaan dan membiarkan siswa 

untuk mencari jawabannya sendiri. Misalnya: “Jelaskan ciri-ciri bangun 

ubin tersebut!”. Kemudian mengajak dan memberi semangat siswa agar 

mereka berani mengemukakan pendapatnya. Guru dapat menggunakan 

pertanyaan yang dapat mamandu siswa untuk berpikir dan mencari 

jawaban yang benar sehingga akan tercipta pembelajaran yang efektif. 

2. Teori Belajar Dienes 

Teori belajar Dienes menekankan pada tahapan permainan. Dienes 

(1992) memaparkan tahap-tahap belajar, yaitu permainan bebas, 

menggunakan aturan, kesamaan sifat, representasi, simbolisasi dan 

formalisasi. Tahap permainan bebas, tahap ini merupakan tahap yang 

paling awal dari pengembangan konsep bemula dari permainan bebas. 

Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak 

berstruktur dan tidak diarahkan. Siswa bebas dalam mengatur dan 

memanipulasi benda-benda. Selama permainan, pengetahuan siswa akan 
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muncul. Dalam tahap ini, siswa mulai membentuk struktur mental dan 

sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang sedang 

sipelajari. 

Permainan yang menggunakan aturan, Dalam permainan yang 

menggunkan aturan, siswa sudah mulai meneliti pola-pola serta keteaturan 

yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat 

dalam konsep tertentu, tetapi terdapat dalam konsep yang lainnya. Makin 

banyak bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam konsep yang 

dipelajari itu. Menurut Dienes, untuk membuat konsep abstrak, anak didik 

memerlukan suatu kegiatan untuk mengumpulkan bermacam-macam 

pengalaman yang dapat diperoleh dari permainan. 

Tahap selanjutnya yaitu kesamaan sifat. Dalam tahap ini, siswa 

akan mencari kesamaan sifat dari objek yang mereka amati. Siswa mulai 

diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam 

permainan yang sedang diikuti. Selanjutnya representasi, representasi 

adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Siswa 

menetukan representasi dari konsep-konsep tertentu setelah mereka 

berhasil menympulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situas-situasi 

yang dihadapinya. 

Simbolisasi merupakan tahap belajar selanjutnya, simbolisasi 

termasuk tahap belajar konsep yang membtuhkan kemampuan 

merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan 

simbol matematika atau melalui perumsan verbal. Terakhir yaitu 

formalisasi, formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. 
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Dalam tahap ini, siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan 

kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. 

3. Teori Belajar Van Hiele 

Van Hiele adalah seorang pengajar matematika yang telah 

mengadakan penelitian di lapangan. Penelitian yang dilakukan Van Hiele 

memunculkan beberapa kesimpilan mengenai tahap-tahap perkembangan 

kognitif anak dalam memahami geometri. Van Hiele (1998) menyatakan 

bahwa terdapat 5 tahapan geometri, yaitu pengenalan, analisis, pengurutan, 

deduksi dan keakuratan. 

Tahap pengenalan yang merupakan tahapan pertaman, pada tahap 

ini siswa hanya mengenal bangun-bangun geometri seperti bola, kubus, 

segtiga, persegi, dan bangun-bangun geometri lainnya. Siswa belum dapat 

menyebutkan sifat-sifat dari bangun-bangun gemetri yang dikenalnya. 

Selanjutnya tahap analisis, pada tahap ini siswa sudah dapat memahami 

sifat-sifat dari bangun-bangun geometri, namun belum mampu mengetahui 

hubungan yang trkait antara satu bangun geometrid an bangun geometri 

lainnya. 

Tahap belajar selanjutnya yaitu tahap pengurutan. Pada tahap ini, 

pemahaman siswa terhadap geometri lebih meningkat lagi. Pada tahap ini 

siswa sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu 

bangun geometrid an bangun geometri lainnya. Pada umumnya, siswa SD 

hanya mampu mencapai tahap ini. Selanjutnya tahap deduksi, tahap ini 

siswa sudah dapat memahami deduksi, yaitu mengambil kesimpulan 

secara deduktif. Pengambilan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan 
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kesimpulan darihal-hal yang bersifat khusus. Terakhir yaitu tahap 

keakuratan, dimana siswa sudah memahami betapa pentingnya ketepatan 

dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Tahapan ini 

memerlukan cara berpkir yang kompleks dan rumit. Oleh karena itu, hanya 

sedikit sekali siswa yang samai pada tahap berpikir ini. 

Selain memaparkan memaparkan tahapan pemahaman geometri, 

Van Hiele (1998) juga memaparkan fase-fase pada pembelajaran geometri. 

Van Hiele mengemukakan pendapatnya baha dalam pembelajaran 

geometri terdapat 5 fase yang dilalui oleh siswa. Fase yang pertama adalah 

fase informasi. Pada awal tingkat ini, guru dan siswa melaksanakan tanya 

jawab dan kegiatan mengenai objek-objek yang dipelajari. Tujuan dari 

kegiatan ini yaitu: (1) Guru mempelajari pengalaman awal yang dimiliki 

siswa tentang topik yang dibahas dan (2) Guru mempelajari petunjuk yang 

muncul dalam rangka menentukan pembelajaran selanjutnya yang akan 

diambil. 

Kedua yaitu fase orientasi. Setelah melewati tahap informasi, siswa 

akan memasuki tahap orientasi. Pada tahap ini, siswa menggali topik yang 

dipelajari melalui alat-alat yang telah disipakan guru. Alat tersebut 

bermanfaat sebagai perantara guru kepada siswa dalam menyampaikna 

materi yang akan diajarkan. Fase selanjutnya yaitu penjelasan. 

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan pandangan yang 

muncul mengenai struktur yang diamati. Untuk membantu siswa 

menggunakan bahasa yang tepat dan akurat, guru memberi bantuan 
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secukupnya. Bantuan tersebuat dapat digunakan siswa dalam penyampaian 

materi yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Fase Orientasi Bebas merupakan fase keempat dalam fase belajar 

geometri oleh Van Hiele. Pada tahap orientasi bebas, siswa akan mencoba 

untuk memperoleh pengalaman sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru. Dengan menyelesaikan atau mengerjakan tugas 

dari guru, siswa akan belajar memecajkan permasalahan yang dihadapinya 

menggunakan caranya sendiri. terakhir yaitu fase integrasi. Pada fase ini, 

siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Pada 

akhir fase ini, siswa mencapai tahap berpikir yang baru. Siswa siap untuk 

mengulangi fase-fase belajar pada tahap sebelumnya. Dalam kata lain 

dikatakan bahwa siswa sudah dapat menyimpulkan apa yang telah 

dipelajari menggunakan bahasanya sendiri. 

g. Volume Bangun Ruang Kubus dan Balok 

Volume dalam matematika dapat juga dikatakan sebagai isi. Volume 

sebuah benda adalah banyaknya ruang yang diisi. Sedangkan bangun  ruang 

disebut juga tiga dimensi yang berarti benda-benda yang berdimensi tiga atau 

benda yang mempunyai ruang. Bangun ruang mengandung unsure panjang, lebar 

dan tinggi (ketebalan). Sehingga volume bangun ruang adalah banyaknya isi dari 

sebuah benda yang berbentuk tiga dimensi. Salah satu bangun ruang dapat 

berbentuk kubus dan balok. 
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1. Kubus 

Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi yang sama dan 

sebangun. Kubus merupakan suatu bangun yang istimewa karena panjang rusuk-

rusuknya sama. Oleh karena itu, volume kubus dijadikan sebagai pembanding 

dengan volume bangun ruang lain (Ismadi 2006: 7). 

Kubus memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

a) Mempunyai 6 bidang sisi yang sama luas 

b) Mempunyai 12 rusuk 

c) Mempunyai 8 titik sudut 

d) Semua sudutnya siku-siku 

Kubus ABCDEFGH : 

AB=BC=CD=DA=EF=FG=GH=HE=AE

=BF=CG=DH disebut rusuk 

ABC, EFGH, ABEF, BCFG, CDHG, 

ADEH disebut bidang sisi. 

 

 

Cara menghitung volume kubus ada 2 cara yaitu : 

1) Dengan kubus satuan 

Dengan menghitung volume bangun ruang digunakan kubus satuan yang 

disusun sedemikian rupa sehingga membentuk bangun ruang. Cara menghitung 

Gambar 2.1. Kubus 

A 

 

B 
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D 
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volumenya dengan cara membilang jumlah kubus satuan yang diperlukan untuk 

menyusun bangun tersebut yang dapat dilihat pada gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas menunjukkan kubus yang memuat 8 kubus satuan. Atau dengan 

cara lain, kita menghitung banyak kubus satuan ke samping kanan = 2, kubus 

satuan kebelakang = 2, kubus satuan ke atas = 2, maka banyak kubus satuan = 

         . Jadi volume kubus adalah 8 satuan volume. 

2) Dengan rumus 

Jika diperhatikan, maka nilai 8 satuan yang diperoleh juga bisa didapat dengan 

cara mengalikan        satuan. Karena kubus adalah suatu balok yang 

mempunyai       yang sama yang disebut rusuk maka rumus kubus adalah = 

               
  

Dimana   adalah rusuk 

 

 

2 satuan 

2 satuan 

2 satuan 

Gambar 2.2. 8 kubus satuan 
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2. Balok 

Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi benrbentuk 

persegi panjang yang masing-masing pasangan sama dan sebangun. Balok 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

Perhatikan balok ABCDEFGH berikut ini 

 

 

 

 

a) Mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G dan H. 

b) 12 rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG dan DH. 

Rusuk-rusuk tersebut dikelompokkan menadi tiga jenis masing-masing terdiri 

atas 4 rusuk yang sama panjang yaitu : 

a) AE=BF=CG=DH yang disebut sebagi rusuk tegak tau tinggi balok. 

b) AB=CD=EF=GH yang disebut sebagai rusuk datar sisi depan dan sisi 

belakang atau panjang balok. 

c) AD=BC=FG=EH yang disebut sebagai rusuk datar sisi kiri dan sisi kanan atu 

lebar balok. 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

Gambar 2.3.  Balok 
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Cara menghitung volume balok ada 2 cara yaitu : 

1) Dengan kubus satuan 

Dengan menghitung volume bangun ruang digunakan kubus satuan yang 

disusun sedemikian rupa sehingga membentuk bangun ruang. Cara menghitung 

volumenya dengan cara membilang jumlah kubus satuan yang diperlukan untuk 

menyusun bangun tersebut yang dapat dilihat pada gambar berikut 

 

 

 

 

Gambar diatas menunjukkan balok yang memuat 6 kubus satuan. Atau dengan 

cara lain, kita menghitung banyak kubus satuan ke samping kanan = 3, kubus 

satuan kebelakang = 1, kubus satuan ke atas = 2, maka banyak kubus satuan = 

         . Jadi volume kubus adalah 6 satuan volume. 

2) Dengan rumus 

Jika diperhatikan, maka nilai 6 satuan yang diperoleh juga bisa didapat dengan 

cara mengalikan        satuan. Sehingga volume balok dapat dituliskan 

menjadi  

              

Dimana   = panjang,   = lebar dan   = tinggi 

Gambar 2.4. 6 kubus satuan 

3 satuan 
1 satuan 

2 satuan 
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h. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Masa usia sekolah dasar merupakan tahap perkembangan yang paling 

penting dan bahkan sangat fundamental bagi kesuksesan di tahap perkembangan 

yang selanjutnya. Kurnia (2007: 20) mengatakan bahwa usia peserta didik 

Sekolah Dasar berkisar antara 6 sampai 12 tahun, dimana pada usia ini peserta 

didik mempunyai karakteristik perkembangan tertentu. Karakteristik 

perkembangan tersebut meliputi usia berkelompok, usia kreatif, dan usia 

bermain. Usia berkelompok dibuktikan dengan perhatian utama peserta didik 

yang tertuju pada keinginan diterima dengan teman-teman sebaya sebagai 

anggota kelompoknya. Peserta didik berusaha menyesuaikan diri dengan standar 

yang berlaku dalam kelompok misalnya dalam berbicara, penampilan, 

berpakaian dan berperilaku. Usia kreatif merupakan usia peserta didik dimana 

masih memerlukan bimbingan dan dukungan dari guru sehingga berkembang 

menjadi tindakan kreatif yang positif, orisinal dan tidak hanya menirukan peserta 

didik yang lain. Karakteristik yang ketiga yaitu usia bermain, karena minat dan 

kegiatan bermain peserta didik semakin meluas dengan lingkungan yang lebih 

bervariasi. Peserta didik melakukan kegiatan bermain tidak lagi hanya di 

lingkungan keluarga dan teman sekitar rumah saja. Kegiatan bermain peserta 

didik kemudian meluas ke lingkungan dan teman-teman di sekolah. 

Pendapat lain muncul dari Sumantri dan Permana (2001: 11) memaparkan 

beberapa karakteristik umum yang dimiliki siswa sekolah dasar, yaitu memiliki 

rasa ingin tahu yang tinggi serta tertarik dengan dunia sekitar yang mengelilingi 

mereka, senang bermain dan bergembira riang, senang bereksplorasi dan 

bereksperimen, terdorong untuk berprestasi, belajar secara efektif ketika puas 
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dengan situasi yang terjadi, belajar dengan cara bekerja, mengamati, berinisiatif 

dan mengajar teman-temannya. Karakteristik tersebut dapat dijadikan 

pertimbangan bagi guru dalam membelajarkan pembelajaran di kelas. Guru 

harus berinovasi untuk menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik terutama dalam pembelajaran matematika SD. Guru 

harus mampu menyajikan pembelajaran yang memperhatikan karakteristik 

peserta didik SD. 

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan Heruman (2007: 1) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran matematika yang abstrak memerukan alat 

bantu berupa media, alat peraga yang dapat memperjelas apa yang disampaikan 

oleh guru sehingga lebioh cepat dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. 

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

diberikan dengan manarik, memahami karakteristik peserta didik yang senang 

berkelompok, senang berkreasi dan senang bermian tanpa melupakan alat bantu 

berupa media atau alat peraganya. Kesemuanya akan lebih lengkap dengan 

penggunaan strategi pembelajaran misalnya model pembelajaran yang variatif. 

i. Model Pembelajaran 

Suprijono (2012: 46) mengemukakan bahwa model pembelajaran mengacu 

kepada pendekatan yang digunakan, termasuk di dalamnya, tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pendapat 
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serupa datang dari Winataputra dalam Sugiyanto (2010: 3) yang mengatakan 

bawa model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), 

merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas 

atau yang lain (Rusman 2011: 133). 

Melalui model pembelajaran, guru dapat membantu siswa mendapatkan 

informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Ciri-ciri 

model pembelajaran antara lain yaitu berdasarkan teori pendidikan dan teori 

belajar para ahli tertentu, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, dapat 

dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas, memiliki 

langkah pembelajaran, prinsip reaksi, sistem sosial dan sistem pendukung, 

memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran, membuat 

persiapan mengajar dengan model pembelajaran yang dipilihnya. 

j. Model Pembelajaran Make A Match 

Model pembelajaran make a match merupakan salah satu model 

pembelajaran yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan sarana dan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Make a match merupakan 

pembelajaran dengan cara bermain menggunakan kartu soal dan kartu jawaban, 

dimana setiap siswa harus mencari pasangan dari kartu soal ataupun kartu 
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jawaban yang diperolehnya. Dengan make a match siswa lebih tertarik dan 

tertangtang untuk belajar, karena make a match dapat meningkatkan keaktifan 

siswa.  

Make a match dikembangkan pertama kali pada tahun 1994 oleh Loma 

Curran. Teknik ini mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa. Strategi make a match salah satu strategi penting 

dalam ruang kelas, tujuannya antara lain: pendalaman materi, penggalian materi, 

edutainment (Huda 2014: 251). Ciri utama dari model make a match adalah 

peserta didik diminta mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau 

pertanyaan materi tertentu dalam pembelajaran. Menurut Shoimin (2014: 98) ciri 

utama make a match adalah siswa diminta mencari pasangan kartu yang 

merupakan jawaban atau pertanyaa materi tertentu dalam pembelajaran. 

Karakteristik model make a match memiliki hubungan erat dengan 

karakteristik peserta didik yang gemar bermain. Pelaksanaan model make a 

match harus didukung dengan keaktifan siswa untuk mencari pasangan dengan 

kartu yang sesuai dengan jawaban atau pertanyaan dalam kartu tersebut, 

sehingga siswa dapat mempunyai pengalamanyang bermakna. Peserta didik 

tidak hanya diam dalam mengikuti pembelajaran, namun dengan model make a 

match ini peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga peserta 

didik dapat menemukan pengetahuannya sendiri dan mempunyai pemgalaman 

belajar yang bermakna, misalnya dalam pembelajaran matematika dengan materi 

sifat dan jaring-jaring kubus dan balok. 
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Model pembelajaran make a match sesuai dengan gaya belajar apapun 

yang dimiliki oleh siswa (Rusman 2011: 223). Hamruni (2012: 157) 

mengemukakan beberapa gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, yaitu gaya 

belajar visual, auditorial dan kinestetik. Gaya Belajar Visual dapat dilihat 

dengan ciri-ciri jika siswa menunjukkan segala sesuatunya rapi dan teratur, gaya 

berbicaranya yang cepat, teliti dalam mengerjakan sesuatue, lebih mudah 

mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, lebih suka membaca 

daripada dibacakan, namun memiliki masalah untuk mengingat instruksi verbal 

kecuali jika ditulis. 

Gaya belajar auditorial siswa memiliki cirri yaitu senang berbicara sendiri 

saat bekerja, senang menggerakkan bibir mereka ketika membaca, memiliki 

kemampuan dalam bercerita, merupakan seorang pembicara yang fasih dan suka 

berdiskusi dan menjelaskan sesuatu secara panjang lebar. Sedangkan ciri siswa 

dengan gaya belajar kinastetik dapat dilihat jika siswa lebih menanggapi 

perhatian fisik, mencari perhatian orang lain dengan cara menyentuh orang 

terseut, selalu berorientasi pada fisik dan banyak sekali bergerak, belajar melalui 

manipulasi dan praktik, tidak dapat duduk dan diam dalam waktu lama dan 

menyukai permainan yang menyibukkan. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran make a match sesuai dengan gaya belajar apapun yang dimiliki oleh 

siswa, karena dalam prosesnya siswa akan terlibat dalam permainan 

menyenangkan yang melibatkan penglihatan, pendengaran serta gerak tubuh 

mereka. 



38 
 

k. Langkah-Langkah Pembelajaran Make A Match 

Penerapan model pembelajaran make a match dalam pembelajaran 

memiliki beberapa langkah kegiatan sebagai berikut: 

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

yang cocok untuk sesi review, sebaliknya satu kartu soal dan bagian 

lainnya kartu jawaban. 

2. Setiap siswa mendapat sebuah kartu. 

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

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

kartunya (spal/jawaban) 

5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin. 

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

berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. 

7. Kesimpulan/penutup. (Shoimin 2014: 98-99) 

Sedangkan menurut Suprijono (2012: 94) hal yang perlu dipersiapkan 

dalam pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran make a match yaitu 

kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut yaitu kartu pertanyaan dan jawaban. Kartu 

jawaban merupakan kartu yang berisi jawaban dari pertanyaan yang ada di kartu 

pertanyaan, jika kartu telah disiapkan maka langkah make a match berikutnya 

yaitu guru membagi kelas menjadi tiga kelompok.kelompok pertama merupakan 

kelompok pembawa kartu pertanyaan. Kelompok kedua merupakan kelompok 

yang membawa kartu jawaban. Dan kelompok ketiga sebagai kelompok penilai. 
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Selanjutnya atur posisi kelompok hingga membentuk huruf U untuk ketiga 

kelompok tersebut dengan kelompok pertama dan kedua saling berhadapan. 

Kemudian guru memberi tanda, misalnya dengan membunyikan peluit atau 

tepukan, agar kelompok pertama dan kedua bergerak saling mencari pasangan 

jawaban yang cocok. Berikan waktu pada kelompok pertama dan kedua untuk 

mendiskusikan isi kartu yang mereka bawa. Hasil diskusi ditandai oleh 

terbentuknya pasangan antara anggota kelompok pembawa kartu pertanyaan dan 

kartu jawaban. Pasangan-pasangan tersebut wajib memberikan pertanyaan dan 

jawaban yang dibawanya kepada kelompok penilai. Penilai menilai jawaban 

pasangan-pasangan yang terbentuk dari diskusi. Pelaksanaan make a match dapat 

diulangi hingga semua siswa dalam kelas mengalami berada dalam ketiga 

kelompok diatas dengan perannya masing-masing. 

Pelaksanaan pembelajaran make a match di kelas pasti memiliki beberapa 

kelebihan. Menurut Huda (2014: 253) kelebihan yang dimiliki model 

pembelajaran make a match antara lain dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa, baik secara kognitif maupun fisik. Karena ada unsure permainan, make a 

match dapat dikatakan menyenangkan, dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi. Efektif 

pula dalam melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 

Menurut Fathurrohman (2015: 87) bahwa salah satu keunggulan teknik 

make a match adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topic dalam suasana yang menyenangkan. Sedangkan menurut 

Shoimin (2014: 99) make a match memiliki beberapa kelebihan, yaitu: suasana 
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kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran, kerjasama antar sesama 

siswa dapat terwujud dengan dinamis dan munculnya dinamika gotong royong 

yang merata pada seluruh siswa. Selain memiliki kelebihan, make a match juga 

memiliki beberapa kelemahan antara lain: diperlukan bimbingan dari guru untuk 

melakukan pembelajaran, suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat 

mengganggu kelas lain dan guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai. 

B. Kajian yang Relevan 

Beberapa penelitian relevan yang mengangkat tentang penerapan model 

pembelajaran make a match di tingkat sekolah dasar dalam pembelajaran 

matematika telah banyak dipublikasikan. Banyak hasil yang menunjukkan bahwa 

model pembelajaran make a match merupakan model pembelajaran yang efektif 

diterapkan dalam pembelajaran matematika tingkat sekolah dasar. 

Peneliti mengambil beberapa penelitian yang relevan tentang penerapan 

model pembelajaran make a match diantaranya: 

(1) Penelitian yang berjudul ”Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Make a Match Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Matematika pada 

Materi Bangun Datar Siswa Kelas III SD Negeri Randugunting 3 Kota 

Tegal” yang dilakukan oleh Risadiani Kurnia pada Tahun 2013. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 3 SD Negeri Randugunting 1 

dan 3 dengan populasi sebanyak 75 siswa. Teknik yang digunakan yaitu 

proportionate stratified random sampling dan diperoleh anggota sampel 

yang representative sebanyak 63 siswa yang terdiri dari 33 SD Negeri 

Randugunting 3 yang dijadikan sebagai kelas eksperimen dan 30 siswa 

SD Negeri Randugunting 1 sebagai kelas kontrol. Penelitian awal 
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dialkukan dengan mengambil nilai UTS siswa dan diperoleh rata-rata nilai 

kelas eksperimen yaitu sebesar 80,61 sedangkan kelas control sebesar 

82,36. Setelah kelompok eksperimen diberikan model kooperatif tipe 

make a match dan kelompok kontrol diberi model pembelajaran 

konvensional, kedua kelompok diberikan tes akhir pada materi bangun 

datar dan diperoleh rata-rata nilai hasil belajar kelas eksperimen sebesar 

81,27 sedangkan kelas kontrol hanya 73,73. Sehingga penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa model kooperatif tipe make a match efektif dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

(2) Penelitian yang berjudul “Keefektifan Penerapan Model Make a Match 

pada Pembelajaran Matematika Kelas V materi Geometri di Sekolah 

Dasar Negeri Purbalingga Kidul Kabupaten Perbalingga” yang dilakukan 

oleh Wendi Nugraha pada Tahun 2012. Penelitian ini dilakukan pada 

siswa kelas Va,Vb, dan Vc SD Negeri 1 Purbalingga Kidul tahun ajaran 

2010/2011 dengan jumlah seluruhnya 80 siswa. Sampel yang digunakan 

yaitu 54 siswa yang terdiri dari 27 siswa pada kelas eksperimen dan 27 

siswa pada kelas kontrol. Penelitian tersebut menggunakan Posttest-Only 

Control Design. Setelah dilakukan uji coba hasilnya menunjukkan bahwa 

rata-rata persentase aktivitas belajar siswa yang menerapkan model make 

a match sebesar 88,45 sedangkan rata-rata persentase aktivitas belajar 

siswa  yang menerapkan model konvensional sebesar 75,42. Hal ini 

membuktikan aktivitas belajar di kelas yang menerapkan model make a 

match lebih baik dari pada kelas yang menggunakan model konvensional. 
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Dari beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan, terdapat perbedaan 

dan persamaan dengan apa yang akan peneliti lakukan. Perbedaannya terletak 

pada kelas yang akan diambil sampel yaitu pada siswa kelas 3 yang berbeda 

sekolah sedangkan yang akan peneliti lakukan  adalah pada siswa kelas 5 dalam 

satu lingkup sekolah. Persamaannya tertelak pada model pembelajaran yang 

digunakan yaitu model pembelajaran make a match. 

Hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dapat menjadi rujukan 

dalam meneliti apakah model pembelajaran make a match efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Pulungdowo 02 pada 

pembelajaran Matematika. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan pemahaman peneliti yang melandasi pemahaman 

pemahaman lainnya. Kerangka pikir berupa sebuah inti dari suatu penelitian 

dimana itu merupakan sebuah tindakan atau langkah yang dilakukan oleh peneliti 

ketika ada suatu permasalahan. Isi dari sebuah kerangka pikir yaitu alur pemikiran 

secara logis dalam menjawab sebuah masalah yang didasarkan pada landasan teori 

dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir juga mampu menunjukkan 

dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan. Sehingga dapat dirumuskan 

bahwa kerangka pikir adalah sebuah gambaran perpaduan antara asumsi teoritis 

dan asumsi logika dalam menjelelaskan variable yang diteliti serta bagaimana 

kaitan antara varieabel tersebut ketika dihadapkan pada sebuah kepentingan untuk 

mengungkapkan sebuah masalah atau fenomena. Berikut adalah kerangka pikir 

yang dibuat oleh peneliti. 
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Kondisi awal 

Pembelajaran 
terpusat pada guru 
dan hanya 
menggunakan 
metode ceramah 

Kurang dari 
setengah jumlah 
siswa yang aktif 
dalam 
pembelajaran 

70% hasil belajar 
matematika siswa 
masih dibawah 
KKM 

Tindakan 

Siklus 1 

Menggunakan 
model 
pembelajaran 
make a match 

Langkah-langkah 
pembelajaran: 

1. Menjelaskan materi
agar siswa
memahami materi
pembelajaran

2. Membagikan kartu
yang berisi soal dan
jawaban secara
acak pada siswa

3. Memandu siswa
untuk mencari
pasangan kartu
yang dibawanya
dengan teman

4. Kartu yang telah
bertemu
pasangannya ditulis
dalam LK

Kondisi Akhir 

Siswa aktif dalam pembelajaran 

Adanya peningkatan hasil 
belajar matematika pada siswa 
kelas V 

Gambar 2.5. Kerangka Pikir 


