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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

1. Matematika SD 

Pembelajaran matematika di SD pada dasarnya adalah kegiatan pada siswa 

SD, matematika adalah kegiatan konkret. Siswa SD belum bisa diajari secara 

definsi. Untuk itu, guru perlu menyiapkan strategi atau perencanaan mengajar 

secara matang. Agar pembelajaran siswa SD bisa menyenangkan. Pembelajaran 

matematika diharapkan mengemabngakan potensisiswa, siswa diharapakan bisa 

mengkonstrusikan pemahamannya sendiri dengan guru sebagai fasilitator bukan 

sebagai sumber utama pembelajaran, masih banyak kita jumpai pembelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik dengan cara konvensional, yang kurang memberikan 

kesempatan siswa berpikir kritis, pembelajaran matematika masih banyak hanya 

sebagai metode untuk menemukan jawaban dari pertanyaan, hal ini di hawatikkan 

dapat merusak kecerdasan instuisi siswa. 

Pelajaran matematika harus memberikan kesempatan kepada pembelajar 

untuk “dibimbing” dan “menemunkan kembali” matematika denngan 

melakukannya. Oleh karena itu seorang guru harus mengehatui langkah-langkah 

pembelajarannya agar penyampaian sistematis. Seperti yang disampaikan oleh 

Zulkardi (dalam Marsigit, 2013) langkah-langkah pembelajaran matematika 

realistik: 

a. Persiapan, selain menyiapakan masalah kontekstual, guru harus 

memahami masalah dan memiliki berbagai macama strategi yang mungkin 

akan ditempuh siswa dalam menyelesaikannya. 
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b. Pembukaan, pada bagaian ini siswa diperkenalkan dengan strategi 

pembelajaran yang pakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia 

nyata. Kemudian siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut 

dengan cara mereka sendiri. 

c. Proses pembelajaran, siswa mencoba berbagai strategi untuk 

menyelesaikan maslah sesuai dengan pengalamannya, dapat dilakukan 

secara perorangan maupun kelompok. Kemudian setiap siswa atu 

kelompok mempresesnatsikan hasil kerjanya dedepan siswa atau 

kelompok lain dan siswa atau kelompok lain memberi tanggaan terhadapa 

hasil kerja siswa atau kelompok penyaji. Guru mengamati jalannya diskusi 

kelas dan memberi tanggapan sambil mengarahkan siswa untuk 

mendapatkan strategi terbaik serta menemuka prinsip berisifat lebih 

umum. 

d. Penutup, setelah mencapai kesepakatan tentan strategi terbaik melalui 

diskusi kelas, siswa diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. 

Pada akhir pertemuan siswa harus mengerjakan soal evaluasi adalam 

bentuk matematika formal. 

Pembelajaran yang dilakukan dengan runtut seperti pendapat di atas, siswa 

dapat lebih memahami pelajaran tersebut. Dengan menggunakan fakta-fakta atau 

media ajar untuk memberikan penjelasan materi siswa akan dapat berpikir secara 

nyata tidak hanya abstrak saja. Sebagian banyak siswa masih belum bisa 

menggunakan berpikir abstrak sehingga harus menggunakan fakta-fakta kegiatan 

dirumah atau keseharian kita. Siswa akan aktif dalam memberikan pendapat pada 

saat diberikan beberpa masalah di setiap kelompok untuk memecahkan masalah 
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tersbut. Dalam pembelajaran siswa akan lebih senang dan gembira karena 

pembeajaran tidak terasa membosankan. 

Moerland (dalam Marsigit, 2013) dalam matematika realistik terdiri dari 4 

langkah, yaitu matematika konkret, model konkret, matematika model formal dan 

matematika formal. Dimana membelajarkan matematika melalui hal-hal nyata 

yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dari hal-hal nyata tersebut peneliti dapat 

menemukan permasalahan matematikanya, kemudian peneliti mulai memodelkan 

permasalahan tersebut. Selanjutnya kita mulai menggunakan notasi-notasi 

matematika, mengkonsepkan permasalahan tersebut secara matematika sampai 

akhirnya memodelkan dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara formal. 

Dengan demikian konsep pembelajaran matematika akan lebih mengena dalam 

diri siswa.  

Dari pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa matematika bukan hanya 

di ingat ataupun dihafalkan, tetapi pada kenyataannya kebanyakan mulai dari 

kelas 1 SD hingga kelas 6 SD bahkan SMP/SMA matematika kebanyakan 

dihafalkan seperti rumus-rumus pada matematika. Pada dasarnya matematika iki 

mempelajari dari konsep dasarnya mulai dari menghitung, bangun datar, dan 

banyak lagi materi, itu harus dimatangkan konsep dasarnya mulai sejak kelas 1 

SD sehingga siswa dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di 

pelajaran matematika maupun di rumah yang berkaitan dengan matematika. 

2. Tujuan Matematika Sekolah Dasar  

Tujuan pembelajaran matematika menurut Kemendikbud 2013 yang 

sebagi berikut: 

1) Meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan tingkat tinggi 

siswa. 
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2) Membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara 

sistematik 

3) Memperoleh hasil belajar yang tinggi. 

4) Melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis 

karya ilmiah 

5) Mengembangkan karakter siswa . 

 Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah (F.Heny, 2012). 

Dari pendapat diatas bahwa matematika merupakan pelajaran yang sangat 

penting yang diberikan di sekolah maupun dirumah. Siswa akan mendapatkan 

pelajaran matematika di sekolah, kemudian menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Melatih siswa kritis dalam memahami suatu pada permasalahan 

yang harus diselesaikan pada waktu itu. Matematika merupakan pelajaran 

yang diajarkan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas 

dan sampai perguruan tinggi juga mempelajari matematika. matematika ini di 

ajarkan dari sekolah dasar untuk mematangkan konsep dasar matematika 

sampai siswa mulai yang abstrak dan nyata yang ada di kehidupan sehari-

hari.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan matematika di 

sekolah, agar siswa dapat memcahkan masalah yang dalam kehidupan sehari-

hari yang ada di sekolah maupun dirumah. Dengan adanya matematika di 

sekolah dasar siswa akan lebih kreatif dan aktif dalam memecahkan masalah 
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selain itu siswa juga mengembangkan dalam menyampaikan dan 

mengomunikasikan informasi dengan baik. 

3. Pengertian Matematika Sekolah  

Ebbut dan Straker memberikan definisi matematika sekolah yang 

selanjutnya disebut matematika sebagai berikut: 

1) Matematika merupakan kegiatan penelusuran pola dan hubungan. 

2) Matematika merupakan kreatifitas yang memerlukan inajinasi, intuisi dan 

penemuan. 

3) Matematika sebagai kegiatan pemecahan masalah (probelm solving). 

4) Matematika sebagai kegiatan alat komunikasi Marsigit (dalam F.Heny, 2012). 

Belajar matematika merupakan melatih keterampilan proses untuk 

meningkatkan dalam pemecahan masalah dan komunikasi. Siswa diberikan materi 

dasar dan mempelajarinya sampai siswa mengetahui konsep matematika 

kemudian mengetahui cara menyelsaikan masalahnya. Matematika juga disebut 

sebagai kegiatan alat komunikasi, seperti padasaat siswa memecahakan masalah 

siswa akan bertanaya memerlukan bantuan guru atau teman untuk bertanya dan 

memecahkan masalah dengan bantuan guru ataupun temannya.  

4. Ruang Lingkup Matematika Sekolah Dasar  

Ruang lingkup pembelajaran matematika di sekolah diarahkan pada 

pencapaian standar kompetensi dasar oleh siswa. Oleh karena itu, ruang lingkup 

mata pelajaran matematika yang dipelajari di sekolah disesuaikan dengan 

kompetensi yang harus dicapai siswa. Standart Kompetensi matematika 

merupakan seperangkat kompetensi matematika yang dilakukan dan harus 

ditunjukkan oleh siswa sebagai hasil belajarnya dalam  mata pelajaran 

matematika. Standar ini dirinci dalam kompetensi dasar, indikator, dan materi 
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pokok, unuk setiap aspeknya. Pengorganisasian dan pengelompokan materi pada 

aspek tersebut didasarkan menurut kemahiran atau kecakapan yang hendak ingin 

di capai (Estiana, 2011). 

Merujuk pada standar kompetensi, ruang lingkup matematika kelas IV 

Sekolah Dasar antara lain mengenai: bilangan asli, bulat dan pecahan, geometri 

dan pengukuran sedrhana, dan statistika sederhana serta kompetensi matematika 

dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan SD ditekankan pada : 

a. Menunjukkan sikap positif bermatematika: logis, kritis,cermat dan teliti, 

jujur,bertanggung jawab, dan tidak mudahmenyerah dalam menyelasaikan 

masalah, sebagai wujud implementasikebiasaan dalam inkuiri dan eksplorasi 

matematika : 

1) Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan ada 

matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 

2) Menghargai perbedaan dan dapat mengidentifikasi kemiripan dan 

perbedaan sebagai sudut pandang. 

3) Mengklasifikasi sebagai benda berdasr bentuk, warna, serta alasan 

pengelompokannya. 

4) Mengdentifikasi dan menjelaskan informasi dari komponen, unsur dari 

benda, gambar atau foto dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Menjelaskan pola bangun dalam kehidupan sehari-hari dan 

memberikan dugaan kelanjutannya berdasarkan pola berulang. 

6) Memahami efek penambahan dan pengambilan benda dari 

pengumpulan objek, serta memahami penjumlahan dan pengurangan 

bilangan asli, bulat dan pecahan. 
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7) Menggunakan diagram, gambar, ilustrasi, model konkret atau simbolik 

dari suatu masalah dalam penyelesaian maalah. 

8) Memberikan interpretasi dari sajian informasi/ data. 

Pada penelitian ini agar masalah dapat diselesaikan, sehingga peneliti 

mengambil materi tentang pecahan yang dimana siswa kurang memahami materi 

pecahan ini. Dengan melakukan penelitian ini hasil belajar siswa akan meningkat 

dari nilai sebelumnya. Selain itu anak akan merasa senang dengan menggunakan 

model pembelajaran make a match dan teori gagne yang model pembelajarannya 

sambil bermain dan memecahkan masalah seperti sola tentang pecahan berbentuk 

kartu. 

5. Pembelajaran Matematika  

Kegiatan pembelajaran matematika pada jenjang sekolah dasar 

tertentuberbeda dengan jenjang menengah ataupun pendidikan tinggi. 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun 

oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa nyang dpat 

meningkatkan kemampuan  mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penugasan yang baik terhadap materi matematika 

(Susanto, 2014).  

Menurut Bloom (dalam M.Tibrani dkk, 2013), hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, agektif, dan psikomotorik. 

a. Dominan Kognitif mencakup: 

1) Knowledge (pengetahuan, ingatan); 

2) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh); 

3) Application (menerepkan); 

4) Analysis (menguraikan, menetukan hubungan); 

5) Evaluating (menilai); 
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b. Domain Afektif mencakup: 

1) Sikap menerima ; 

2) Responding (memberikan repons); 

3) Valuing (nilai); 

4) Organisasi; 

5) Karakteristik, 

c. Domain Psikomotor mencakup; 

1) Initiatory; 

2) Pre-routine; 

3) Raountinized; 

4) Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan 

intelektual 

Sementara itu, Hasil belajar menurut Gagne (dalam M.Tobrani dkk, 2013) 

berupa hal-hal berikut: 

(a) Informasi verbal, yaitu kapasitas mengungkapkan pengetahuan 

merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

Kemampuan tertersebut tidak memerlukan manipulasi simbol, 

pemecahan masalah, maupun penerapan aturan, (b) Keterampilan 

intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang, (c) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarhakan aktifitas kognitifnya. Kemampuan ini meliputi 

penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah, (d) 

Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani, (e)Sikap adalah kemampuan menerima 

atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 

Sikap berupa kemampuan menginternalisasikan dan ekstrenalisasi 

nilai-nilai. Sikap merupakan menjadikan nilai-nilai sebagai 

standar perilaku. 

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

aktifitas siswa yang menunjukkan perubahan perilaku yang mencakup aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran 

dikatakan tercapainya hasil belajar jika seseorang melakukannya dengan 

bersungguh-sungguh. 
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Dalam penelitian ini, hasil belajar merupakan hasil pecapaian materi yang 

dilakukan dengan tes kepada siswa. Materi yang harus dikuasi yaitu dengan tes 

pada model pembelajaran make a match dengan teori gagne pada mata pelajaran 

matematika materi pecahan. Dengan mengatehui hasil tes siswa, maka dapat 

diketahui apakah penerapan model kooperatif tipe make a match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

6. Kompetensi Dasar Matematika di Kelas IV SD 

1. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Materi Pecahan 

Materi pecahan ini merupakan materi yang berkelanjutan mulai dari kelas 

III SD/MI. Berikut ini merupakan Kompetensi Dasar materi pecahan : 

Matematika  

3.2 Menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil   

kali, dan hasil kali, dan hasil bagi bilangan pecahan   

1.2 Mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran dan, 

desimal) hubungan diantaranya. 

3.2.1 Menjelaskan penaksiran dari jumlah, selisih dan hasil kali 

3.2.2 Menguraikan pebkasiran dari jumlah, selish dan hasil kali  

4.2.1  Menghitung berbagai bentuk pecahan biasa dan desimal 

7. Kajian Materi Pecahan di Kelas IV SD 

1. Pengertian pecahan 

Bilangan pecahan adalah dikenal sejak zaman Mesir Kuno sekitar tahun 

1500 SM. Bangsa Meir Kuno menggunakan pecahan satuan dalam sistem 

bilangan mereka. Kata pecaan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran 

sama berasal dari latin Fractio yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang 

lebih kecil. Sebuah pecahan mempunyai 2 bagian yaitu embilang dan penyebut 
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yang penulisannya dipisahkan oleh garis lurus dan bukan miring (/). Contohnya 
1

2
,  

1

3
  dan seterusnya. 

Pecahan biasa dapat digunakan untuk menyatakan makna dari setiap 

bagian darri yang utuh. Apabila kaka mempunyai sebuah apel yang akan dimakan 

berempat dengan temannya, maka apel tersebut harus dipotong-potong menjadi 4 

bagian yang sama. Sehingga masing-masing anak akan memperoleh 
1

4
 bagian yang 

sama. Sehingga masing-masing anak akan memperoleh 
1

4
 bagian dari apel 

tersebut. Dari pendapat- pendapat di atas, maka dapat simpulkan bahwa pecahan 

merupakan bagian yang utuh kemudian dibagi menjadi beberapa bagian kemudian 

jadilah bagian penyebut yaitu sesuatu yang utuh  dan pembilang dalah berapa 

bagian hasil dari yang sudah di dibagi (Abdussakir, 2009).  

2. Pecahan sebagai Operasi Pembagian 

Pecahan  
1

4
 dapat dituliskan sebagai berikut    

1

4
 = 1 : 4. Seperti 

perumpamaan ada 1 kue di bagi menjadi 4 bagian jadi pecahan dapat sebagai 

operasi pembagian juga. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pecahan dapat dibentuk dari 

operasi pembagian 

. 
1

4
 

 

Bilangan yang dibagi disebut pembilang, sedangkan bilangan pembagi disebut 

penyebut 

3. Membandingkan Pecahan Berpenyebut Sama 

pembilang 

Penyebut 



23 
  

Membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda dapat dilakukan 

dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakan 

penyebut dengan mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan 

bilangan yang sama. Perhatikan contoh berikut.  

 

Berdasarkan daerah yang diarsir, maka 
2

4
  >  

1

4
 atau  

1

4
  <  

2

4
 . 

Jadi, untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, perhatikan 

pembilang kedua pecahan tersebut. Pecahan dengan pembilang lebih besar 

adalah pecahan yang bernilai lebih besar. 

4. Membandingkan Pecahan Berpenyebut Berbeda 

Membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda dapat dilakukan 

dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakan 

penyebut dengan mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan 

bilangan yang sama. Perhatikan contoh berikut. 

4

15
 ..... 

5

12
 

Untuk membandingkan pecahan tersebut, langkah-langkahnya sebagai 

berikut. 
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a. Samakan kedua penyebut menjadi 60 

4

15
 =  

4  𝑥  4

15  𝑥  4
 = 

16

60
  

 
5

12
 = 

5  𝑥  5

12  𝑥  5
 = 

25

60
  

b. Membandingkan pembilangnya 

16 <  25 maka  
16

60
  <  

25

60
  atau  

4

15
   <   

5

12
 

5. Pecahan senilai  

Pecahan senilai merupakan pecahan yang dikali dengan bilangan yang 

sama, sehingga menghasilkan pecahan yang senilai.  

1

2
 =  

1 𝑥 2

2 𝑥 2
 = 

2

4
  

1

2
 =  

1 𝑥 3

2 𝑥 3
 = 

3

6
   

1

2
 =  

1 𝑥 4

2 𝑥 4
 = 

8

4
  

1

2
 =  

1 𝑥 5

2 𝑥 5
 = 

5

10
   

Bersdasarkan contoh diatas, bisa dikatan pecahan senilai dapata diperoleh 

dari pecahan yang dikalikan dengan bilangan yang sama. Selajutnya pecahan 

senilai dapat juga dibagi dngan bilangan yang sama.  

2

4
 =  

2 ∶ 2

4 ∶ 2
 = 

1

2
   

3

6
 =  

3 ∶ 3

6 ∶ 3
 = 

1

2
  

4

8
 =  

4 ∶ 4

8 ∶ 4
 = 

1

2
   

5

10
 =  

5 ∶ 5

10 ∶ 5
 = 

1

2
  

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa pecahan senilai dapat 

diperoleh dengan menggunakan perkalian bilangan yang sama pada pembilang 

dan penyebut pecahan dan pembagian bilangan yang sama pada pembilang dan 

penyebut pecahan. Pecahan senilai ini dapat digunakan untuk mengurutkan 
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bilangan pecahan. Cara pengerjaannya disamakan nilai pecahan tersebut 

menggunakan perkalian dengan bilangan yang sama pada pembilang dan 

penyebut pecahan, kemudian dapat kita urutkan dari pecahan yang terkecil ke 

pechana yang terbesar atau pecahan terbesar ke pecahan yang terkecil.  

6. Penyederhanaan Pecahan  

Pada materi pecahan senilai terdapat pembagain bilangan yang sama pada 

pembilang dan penyebut pecahan. Konsep ini berlaku juga pada penyederhanaan 

pecahan dari pecahan yang terbesar 
6

12
 hingga pecahan yang paling kecil  

1

2
 atau 

dinamakan menyederhanakan pecahan.  

6

12
 =  

6 ∶ 2

12 ∶ 2
 = 

3

6
 = 

3 ∶ 3

6 ∶ 3
 = 

1

2
 

Dari contoh diatas menyederhanakan pecahan menggunakan pembagian 

bilangan yang sama pada pembilangan dan pemnyebut pecahan hingga 

menghasilkan pecahan yang kecil atau menyederhakana pecahan.  

7. Menentukan Pecahan Senilai dengan Menggunakan Gambar 

  

 

  

 

 Daerah persegi panjang pada gambar di atas dibagi menjadi beberapa 

bagian yang sama. Bilangan di bawah masing-masing gambar menunjukkan luas 

daerah yang diarsir. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar 

1

2
 

2

4
 

3

6
 



26 
  

 tersebut sama, maka pecahan   
1

2
 ; 

2

4
 ; 

3

6
 bernilai sama, dan disebut pecahan-

pecahan  

senilai. 

8.  Kajian Model Make a Match 

1. Pengertian Model Make a Match  

Make a match (mencari pasangan) adalah sistem pembelajaran yang 

mengutamakan penanaman kemampuan sosial terutama berinteraksi, disamping 

kemampuan berfikir cepat melalui permainan mencari pasangan dengan bantuan 

kartu (Soleha, 2016). Make a match dalah salah satu pendekatan konseptual yang 

mengajarkan siswa memahami konsep-konsep secara aktif, kreatif, efektif, 

interaktif, dan menyenagkan bagi siswa sehingga konsep mudah dipahami dan 

bertahan lama dalam struktur kognitif siswa (Miftahul Huda, 2014). 

Model pembelajaran make a match  (pembelajaran mencari pasangan) 

dianggap salah satu model yang cocok dalam suatu pembelajaran Matematika, 

sesuai dengan karakteristik pembelajaran matematika yaitu  memecahkan masalah 

yang penuh dengan tantangan. Model pembelajaran make a match yang sifatnya 

belajar sambil bermain sangat dibutuhkan dalam pembelajaran matematika 

sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan bagi peserta didik. 

Pembelajaran matematika akan menyenangkan bagi peserta didik karena proses 

pembelajaran dilaksanakan sambil bermain.  

Make a match adalah suatu model pembelajaran dimana siswa diajak 

mencari pesangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

belajar yang menyenangkan (kurniasih dkk, 2016). Penerapan model Coopertive 

learning tipe make a match ini dapat memupuk kerja sama siswa dalam menjawab 

pertanyaan dengan mencocokakan kartu yang ada di tangan mereka, proses 
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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. 

Model pembelajaran make a match ini adalah model pembelajaran yang 

melalui permainan kartu pasangan. Model pembelajaran ini mengajak siswa untuk 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik yang sudah 

ditentukan. Model pembelajaran ini dapat dilakukan dengan bantuan kartu, siswa 

yang memegang kartu soa diharap  dapat memecahkan soal tersebut dan mencari 

jawaban melalui siswa yang memegang kartu jawaban (mencari pasangan). 

2. Sintaks Model Make a Match  

Setiap model pembelajaran memiliki sintaks dalam pelaksanaanya, agar 

mudah diterapkan dalam pembelajaran. Sintaks model make a match menurut 

(Miftahul Huda, 2014) antara lain : 

1. Guru menyampaikan materi. 

2. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, misalnya kelompok A dan Kelompok B. 

Kedua kelompok diminta untuk berhadap hadapan. 

3. Guru membagikan kartu pertanyaan keada Kelompok A dan kartu jawaban 

kepada Kelompok B. 

4. Guru menyiapkan kepada siswa bahwa mereka harus mecari/ mencocokkan 

kartu yang dipegang dngan kartu kelompok lainnya. Guru juga perlu 

menyampaian 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 
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mereka melaporkan diri kepadanya. Guru mencatat mereka pada kertas yang 

sudah disiapkan. 

6. Jika waktu sudah habis, mereka harus diberitahu bahwa waktu sudah habis. 

Siswa yang belum menemukan pasangan diminta untuk berkumpul tersendir. 

7. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain dan siswa yang 

tidak mendapatkan pasangan memperhatikan dan memberi tanggapan apakah 

itu cocok atau tidak.  

8. Kartu diacak kembali, kegiatan dilakukan 3 kali putaran agar semua siswa 

dapat menemukan jawaban dari pasangan yang memebrikan presentasi. 

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 sintaks penerapan model cooperative learning tipe make a 

match menurut (Komalasari, 2010) adaah sebagai berikut. 

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

cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu sola 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 yang cocok dengan 

kartunya (soal jawaban). 

5) Setiap siswa yang dapat mecocokkan kartunya sebelaum batas waktu diberi 

poin. 
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6) Setelah satu babak. Kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yan 

berbeda dari sebeumnya. 

7) Demikian seterusnya. 

8) Kesimpulan/penutup. 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti memilih menggunakan langkah-

langkah yang ditulis oleh Miftahul Huda. Adapun langkah-langkah model 

pembelajaran make a match harus dilaksanakan secara sistematis. Peneliti melilih 

langkah-langkah tersebut, karena dijelaskan secra rinci ada tahapan-tahapan serta 

kegitan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan model 

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

pada penelitian. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Make a Match 

Suatu metode, model atau strategi dalam pembelajran pasti mempunyai 

kelebihan dan kelemahan. Demikian juga dengan model make a match kelebihan 

dan kekurangan diantaranya. 

1) Kelebihan model Make a Match  

Kelebihan model make a match menurut (Kurniasih, 2016)  

antara lain : 

1. Mampu menciptaan 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. Susasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran. 

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

Sedangkan kelebihan model make a match menurut (Miftahul Huda, 2014) 

antara lain: 

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

2. Karena ada unsur permainan, metodeini menyenangkan. 

3. Meningkatkan pemahaman siswaterhadap materiyangdipelajari dengan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

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

5. Efektif melatih skedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 

 

2) Kelemahan Model Make a Match 

Kelemahan model make a match (Kurniasih dkk, 2016) 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 

yag tidak terkendali. 

5. Bisa mengganggu ketenangan belajar kelas di kiri kanannya. 

Sedangkan kelemahan model make a match menurut (Miftahul Huda, 2014) 

antara lain: 

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

terbuang. 



31 
  

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

berpasangan dengan lawan jenisnnya. 

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 tidk mendapatkan pasangan karena mareka bisa malu. 

5. Maenggunakan metode ini secara terus menerus akan menimbukan 

kebosanan 

Paparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran make a match ini tidak hanya memiliki kelebihan tetapi juga 

kelemahan mengenai model pembelajaran ini, agar penerapannya dapat 

terlaksanakan dengan baik. 

5. Kajian tentang Media Kartu Pecahan 

1.  Pengertian media kartu pecahan 

 Kartu bilangan berfungsi untuk menambah keterampilan siswa dalam 

memahami atau mendalami suatu materi yang konsepnya telah dipelajari menurut 

Rifaidlilah Kartika (2012). Alat peraga kartu pecahan ini merupakan permainan 

pecahan. Alat peraga kartu permainan pecahan ini bergunua utnuk meningktkan 

keterampilan siswa, keaktifan siswa dalam memasangkan soal dan jawabn dari 

mengurutkan pecahan, mendesimalkan pecahan dan pecahan biasa. 

 Media kartu ini merupaka jenis kartu bilangan. Media kartu pecahan 

adalah media pembelajaran yang digunakan unutk membantu guru dalam 

menjelaskan konsep pecahan desimal dan mengurutkan pecahan. Kartu ini 

berbentuk persegi panjang yang di buan dari kertas karton seta di bungkus dengan 
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lastik bening supaya media ini tetap terjaga kualitasnya. Kartu pecahan ini terbagi 

menjadi dua sisi yatitu sisi kanan dan sisi kiri. Bagian sisi kiri kartu yang berisi 

soal sedangkan sisi kanan kartu yang berisi jawaban dan di masukan kedalam 

plastik bening seperti album foto sehingga tidak mudah kotor dan dapat dilihat 

siswa yang alinnya. Contoh kartu seperti dibawah . 

 

  

    

Media kartu ini berfungsi untuk meningkatkan hasil belajar melalui sebuah 

permainan. permainan kartu pecahan digunakan ditengah sebuah topik untuk 

mengkonsolidasikan ide-ide dasar dan menilai secara individu pada saat itu 

9. Teori Belajar Gagne  

Gagne melihat proses belajar mengajar dibagi menjadi bebrapa komponen 

penting (dalam Lefudin, 2014) yaitu: 

Gagne membagi proses belajar dalam empat fase, yaitu : 

a. Fase receiving the stimulus situation (apprehending), merupakan fase 

seseorang memperhatikan stimulus tertentu kemudian menangkap 

artinga dan memahami stimulus tersebut untuk kemudian ditafsirkan   

sendiri dengan berbagai cara. 

b. Fase stage of acquition, pada fase ini seseorang akan dapat 

memperoleh suatu kesanggupan yang belum diperoleh sebelumnya 

dengan menghubung-hubungkan informasi yang diterima dengan 

pengetahuan sebelumnya. 

 
1

2
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c. Fase stroger/retensi adalah fase penyimpangan informasi, ada 

informasi yang disimpan dalam jangka pendek dan ada yag jangka 

panjang. Melalui pengulangan informasi dalam memori jangka pendek 

dipindahkan ke memori jangka panjang. 

d. Fase Retrieval/Recall, adalag fase mengingat kembali atau memanggil 

kembali informasi yang ada dalam memori. Kadang-kadang saja 

informasi itu hilang dalam emori jangka panjang. Untuk lebih daya 

ingat maka perlu informasi yang baru dan yang lama disusun secara 

terorganisasi, diatur dengan baik atas mengelompokkan-

pengelompokkan menjadi ketegori, konsep sehingga lebih mudah 

dipanggil. 

Kemudian ada fase-fase lain yang dianggap tidak utama yaitu : 

a. Fase motivasi, adalah fase pemberian motivasi atau dorongan oleh 

guru sebelum pelajaran dilmulai. 

b. Fase generalisasi, adalah fase transfer informasi, pada situasi-situasi 

guru. Agar lebih meningkatkan daya ingat, siswa dapat diminta 

pengaplikasikan sesuatu dengan infromasi baru tersebut. 

c. Fase penampilan, adalah fase dimana siswa harus memperlihatkan 

sesuatu penampilan yang nampak setelah mempelajari sesuatu, seperti 

mempelajari struktur kalimat dalam bahasa mereka dapat membuat 

kalimat yang benar. 

a. Fase umpan balik adalah fase pemberian umpan balik apa yang telah 

ditampilkan oleh siswa. 
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Dari fase-fase yang telah dikemukkan oleh para ahli tersebut, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa teori gagne dalam pembelajaran matematika 

mengulang kembali materi yang sudah diberikan oleh guru secara runtut. 

Siswa akan diberikan stimulus terlebih dahulu, kemudian mengulang 

kembali materi yang sudah diajarkan di awal pembelajaran, kemudian 

siswa menyimpan semua informasi yang sudah disampaikan dan 

mengulang kembali pembelajaran dari awal sampai akhir. Dengan 

menggunakan fase-fase yang dikemukkan oleh toeri gagne dan 

menggunakan model pembelajaran make a match siswa akan lebih dapat 

mengingat materi yang sudah diajarkan.  

a. Implementasi Teori Belajar Gagne dalam Pembelajaran 

Teori Gagne diimplementasikan daam bentuk fasilitas yang 

dilakukan guru dalam kegiatana pemneajaran. Kwartolo (dalam Lefudin, 

2014) menjelaskan sebagaimana tabel berikut 

Tabel 1.1 Implementasi dalam pembelajaran Gagne 

No. Langkah Pembelajaran Proses Mental Siswa Kegiatan yang 

Dilakukan Guru 

1. Menarik perhatian siswa  Merangsang daya 

penerimaan siswa  

Menciptakan efek-efek 

atau suara tertentu 

mengajaukan pertanyaan 

yang menantang 

2. Menyampaikan kepada siswa 

tentang tujuan pembelajaran 

Membuat/ menentukan 

tingkat harapan yang akan 

dicapai 

Menguraikan tujuan pada 

awal pelajaran, secara 

lisan maupun tertulis 

3. Menstimulus/ memanggil 

terlebih dahulu informasi atau 

pengetahuan yangsudah 

diperoleh sebelum proses 

Mendapatkan kembali atau 

dan menggiatkan short 

term memory siswa 

Bertanaya, berdiskusi, 

melihat gambar/video, 

mendengarkan cerita 

sesuai topik yang 
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Menurut Gagne, sasaran pembelajaran adalah kemampuan. Yang 

dimaksudkan kemampuan disini berupa hasil belajar berupa perilaku. 

pengajaran  dipelajari 

4. Menyajikan isi pembelajaran Siswa secara selektif 

menanggapi isi pelajaran 

Menyampaikan materi 

pembelajaran dengan 

menggunakan berbagai 

metode, pendekatan, 

strategi, dan alat bantu 

pendekatan 

5. Menyediakan pedoman siswa menulis berbagai hal 

untuk disimpan pada 

memori supaya bertahan 

lama 

Menyediakan pedoman 

petunjuk belajar yang 

praktis 

6. Memberi kesempatan untuk 

latihan 

Merespon 

pertanyaan,tugas, latihan 

dll. 

Memberikan pertanyaan, 

tugas latihan yang harus 

dilakukan  

7. Memberi umpan balik Mengetahui tingkat 

penguasaan materi dan 

tingkat kebenaran 

tugasyang dikerjakan 

Memberi 

penguatan/memuji 

8. Melakukan penilaian  Mendapatkan 

mempertegas kembali isi 

pelajaran sebagai bahan 

evaluasi dikerjakan 

Melakukan penilaian 

9 Meningat dan mengembangkan 

kemampuan pengetahuan dan 

kemahiran siswa 

Berlatih mempraktikkan 

apa yang teah dperoleh ( 

kognitif, afekteif, 

psikomotorik) dalam 

situasi yang baru 

Menyediakan kesempatan 

yang luas bagi siswa untuk 

memanfaatkan berbagai 

pengetahuan, sikap, dan 

 keterampilan tersebut 

dalam siatuasi yang 

berbeda (praktikum, unjuk 

kerja, project, simulasi, 

dll. 
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Dalam pembelajaran berlangsung siswa tidak boleh pasif harus aktif dari 

latihan-latihan soal yang telah diberikan oleh guru. Siswa akan di bimbing 

dengan sintaks teori belajar gagne dengan runtut sehingga siswa akan 

menyimpan memory atau materi yang telah diberikan guru dengan baik 

dan dapat memecahkan masalah yang di berikan guru. 

10. Kajian Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat kebrhasilan 

tersebut ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau symbol menurut 

Dymiati dkk (dalam Ismail, 2014). 

Hasil belajar adalah hasil pencapaian yang diperoleh siswa dari kegiatan 

belajar. Menurut Benjamin S. Blomm tiga ranah (domian)hasil belajar, yaitu 

kognitif, afektif, psikomotorik. Menurut A.J. Romizowski hasil belajar merupakan 

keluaran (outputs) dari suatu sistem pemrosesan masukan (input). Masukan daris 

sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi sedangkan keluarannya 

adalah perbuatan atau kinerja (perfomance) menurut Abdarrahman (dalam Jihad 

dkk, 2012).  

Pendapat lain oleh Hamalik (dalam Jihad dkk, 2012) menyatakan hasil-

hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, dan 

sikap-sikap, serta apresepsi dan abilitas. Hasil belajar dapat dilihat pada saat siswa 

menyelesaikan permasalahan, proses menyelsaikan masalah dapat dinilai dari 

sikap, perbuatan dan nilainya. 

Menurut Winkel (dalam Purwanto, 2010) hasil belajar adalah perubahan 

yang mengakibatkan manusia berubah dalamsikap dan tingkah lakunya. Aspek 



37 
  

perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan pengajaran yang dikebngkan 

oleh Bloom, Simpson dan Hrraow mencakup aspke kobnitif, afektifdan 

psikomotor. 

Dengan demikian hasil belajar adalah perubahan pada diri siswa yang 

dihasilkan dari proses kegiatan pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. Perubahan pada aspek kognitif dapat berupa peningkatan 

pengetahuan siswa akan materi pelajaran yang dipelajari, perubahan pada aspek 

afektif dapat berupa perubahan tingkah laku siswa yang sesuai dengannorma-

norma agama. Perubahan pada aspek psikomotor dapat ditunjukkan dengan 

meningkatnya keterampilan yang dimiliki siswa. Siswa dapat mengembangkan 

potensi yang sudah dimilikinya. 

3. Model Make A Match dengan Teori Gagne dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika. 

Pembelajaran yang terpenting dari mata pelajaran matematika adalah 

untuk memberikan pengetahuan, konsep, kemampuan dan pemahaman yang 

mereka butuhkan.pembelajaran make a match memperlihatkan strategi ini bisa 

mengembangan pencapaian yang bisa dibuat para siswa. Make a match adalah 

salah satu pendekatan konseptual yang mengajarkan siswa memahami konsep-

konsep secara aktif, kreatif, efektif, interaktif , dan menyenagkan bagi siswa 

sehingga konsep mudah dipahami dan bertahan lama dalam struktur kognitif 

siswa (Miftahul Huda, 2014). Masing-masing kelompok tidak diketahui 

sebelumnya tetapi dicari berdasarkan kesamaan pasangan misalnya pasangan soal 

dan jawaban. Setelah menjelaskan materi, guru menggunakan media yang 

digunakan untuk bermain game. Media seperti album foto yang terbuat dari 

plastik dan dapat digantungkan, ada sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kira digunakan 
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untuk soal dan sisi kanan digunakan untuk jawaban. Setiap kelompok akan 

diberikan kartu soal dan jawaban secara acaka. Dengan diberikan waktu oleh guru 

kurang lebih 10 menit, peserta didik mencocokkan antara soal dan jawaban. 

Kemudia dipresentasikan, demikian pula kelompok yang lainnya.  

Teori gagne mempunyai fase-fase yang digunakan pada saat pembelajaran 

matematika. Fase-fase tersebut digunakan untuk meberikan pengetahuan pada 

siswa, tetapi juga harus membengun dalam pikirannya. Siswa mempunyai 

kesempatana untuk pengalaman langsung dalam menetapkan ide-ide mereka 

sendiri (Rusman, 2012). Dengan kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk 

menempatakan ide-ide yang mereka miliki, siswa akan menciptakan ide-ide baru 

dengan kreatifitas yangmereka miliki. Sehingga mereka akan lebih tertarik untuk 

terus belajar matematika. 

Dari kutipan diatas pembelajaran matematika guna meningkatkan hasil 

belajar siswa, menggunakan model make a match untuk mempelajari dan 

memahami konsep matematika dengan permainan mencari pasangan. Setelah 

semua siswa menemmukan kartu pasangannya, pembahasan dilakukan bersama 

guru sehingga siswa benar-benar mengerti cara pengerjaan soal tersebut. Dalam 

model ini, kelompok yang berhasil menemukan pasangannya sebelum waktu 

ayang diberikas selesai akan dierikan poin selanjutnya akan diberikan hadia 

sebagai penghargaan sehingga siswa akan meningkat hasil belajarnya. 
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Sintaks penerapan model pembelajaran make a match dengan teori gagne: 

No Sintaks Penerapan Model Pembelajaran Make a Match dengan Teori Gagne 

1 Guru mengucapkan  salam , menyapa dan mendata kehadiran siswa 

2 Membaca Doa sebelum pelajaran dimulai 

3 Guru mengulang materi yang kemarin diajarkan  

4 Siswa mendengarkan tujuan yang disampaikan Guru  

5 Siswa diajak bermain game untuk memotivasi siswa agara semangat di pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

6 Guru tanya jawab tentang materi yang sudah diajarkan. 

a. Apa saja yang kamu lakukan pada saat kamu mempunyai kue banyak? 

b. Apakah kamu suka berbagi ? 

c. Apa itu pecahan? 

7 Siswa benda kertas yang disediakan oleh guru.  

8 Guru  mengajak siswa membaca bersama untuk mengambil kertasnya masing-masing.  

a. Apa yang akan dilakukan dengan kertas sini siap yang tahu ? 

b. Kita akan menyobek kertas ini untuk apa? Siapa yang tau  

9 Guru menjelaskan tentang pecahan tertkait kertas yang dibuat contoh perumpaan pecahan. 

10 Guru meminta siswa menuliskan contoh pecahan. 

11 Guru menejelaskan tentang menyederhanakan pecahan kepada siswa. 

12 Guru menjelaskan tentang pecahan desimal kepada siswa. 

13 Guru bertanya jawab dengan siswa tentang kegiatan yang sudah pelajari tadi. 

14 Siswa diminta untuk menjawab soal soal yang diberikan oleh guru. 

15 Setelah itu siswa diminta untuk berkelompok kecil. 

16 Guru memberikan kartu dan peraganya pada setiap kelompok. 

17 Guru menjelaskan peraturan dan tata cara kartu make a match.  

18 Kelompok yang selesai sebelum waktu yang ditentukan akan mendapatkan point. 

19 Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan kelompoknya. 

20 Kelompok yang lain boleh memberikan pendapat. 

21 Kemudian bersama-sama siswa dan guru membahas pengerjaan setiap kelompok. 

22 Siswa diminta untu mengulangkembali pembelajaran apa sayng sudah dilakukan hari ini. 
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e. Kajian Penelitian Yang Relevan 

 

Tabel 1.2 Penelitian yang Relevan 

f. Kerangka Pikir  

Pembelajaran yang dilakukan setiap hari merupakan tugas utama 

guru. Pembelajaran dapat diartikan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan 

siswa untuk mengetahui pengetahuan dan pengalamn baru. Dalam 

pembelajaran adanya interaksi antara guru dan siswa ataupun siswa dengan 

siswa. Pada saat ini kebanyakan guru melakukan pembelajaran hanya 

memberikan materi dan soal kemudian mendapatkan hasil dari siswa.  

No. Nama Peneliti & Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Hasil penelitian Desi 

Erawati (2015),  

berjudul : “ Upaya 

meningkatkan Hasil belajar 

Matematika Materi Pecahan 

Sederhana Melalui Media 

Kartu Pecahan di Kelas II 

Sd Negeri Mojo 

Yogyakarta”, 

 

Hasil penelitian Susanti 

(2016), berjudul : Pengaruh 

Penerapan Teori Belajar 

Gagne Menggunakan 

Metode Eksperimen dalam 

Pembelajaran Mtematika 

Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas IX SMP 

Negeri Pelmbang.  

 Menggunakan model 

pembelajaran make a 

match 

 Penelitian Tindakan Kelas 

 Meningkatkan hasil  

 belajar siswa 

 

 

 

 

 Menggunakan Teori 

Belajar Gagne 

 Meningkatkan hasil 

belajar siswa  

 Penelitian dilakukan pada 

kelas 4 SD 

 Menggunakan Teori Gagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penelitian dilakukan pada 

kelas SMP 

 Menggunakan peneltian 

eksperimen 

 Tidak menggunakan model 

pembelajran make a match  
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan wali kelas  IV 

pada semester I tahun pelajaran 2018/2019 pada SDI Restu Ibu  menunjukkan 

bahwa pada mata pelajaran matematika nilai rata-rata siswa paling rendah 

dibanding dengan mata pelajaran lainnya. Nilai rata-rata saat ulangan 

harian/formatif hanya mencapai 60,0 (enam puluh koma nol).  

Dalam kegiatan pembalajaran disekolah, model dan media media 

pembelajaran  sangat berpengaruh dengan hasil belajar siswa. Permaslahan 

pada sekolah SDI Restu Ibu ini yaitu hasil belajar yang kurang. Sehingga 

penulis melakukan penelitian di sekolah teresebut. Terutama pada pelajaran 

matematika pada materi pecahan yang kurang pemahamannya. 
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Hasil yang Diharapkan 

Dari menerapkan model pembelajaran make a match dengan teori gagne di materi pecahan 

matematika akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Metode Penelitian 

Hasil observasi I melakukan pretest dan postest yang menunjukkan nilai siswa kelas IV 

pada materi pecahan 40-60.  Peneliti menyaipkan katu make a match yang digunakan 

untuk pelaksanaan model pembelajaran make a match dengan teori gagne pada mata 

pelajaran matematika materi pecahan kelas IV  SDI Restu Ibu Malang 

Solusi 

Penerapan model pembelajaran make a match dengan teori gagne sehingga siswa akan lebih tertari 

belajar matematika dan siswa aktif dalampembelajaran matematika materi pecahan  

Proses Pembelajaran Matematika di SD 

Kondisi ideal 

Pembelajaran matematika di SD student center 

pembelajaran yang terpusat pada siswa, 

mendorong siswa untuk aktif membangun 

sikap, pengetahuan dan perilakunya 

Kondisi Lapangan 

Masih teacher center  pembelajaran yang 

terpusat pada guru, siswa hanya sebagai 

pendengar saja, siswa menjadi jenuh dan 

bosan dengan pembelajaran matematika. 

 

Masalah 

Hasil belajar siswa yang rendah di kelas IV  SDI 

Restu Ibu pada pembelajaran matematika materi 

pecahan  


