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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

       Pendidikan memiliki keterkaitan dengan kegiatan belajar. Proses belajar dilakukan 

oleh semua siswa, baik itu dengan cara disengaja maupun tidak disengaja dan 

berlangsung sepanjang hayat. Dengan belajar siswa dapat meningkatkan kemampuan, 

keterampilan, dan sikap. Proses belajar dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas dan 

pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru dan menghasilkan perubahan perilaku 

yang lebih baik. Perubahan tersebut dapat berupa pemahaman, pengetahuan, 

keterampilan, dan perubahan tingkah laku. Pengalaman bisa dijadikan sebagai sumber 

belajar sebagai akibat dari interaksi yang berlangsung secara terus menerus antara 

individu dengan lingkungan. 

Menurut Slavin dalam Fathurrohman, Muhammad (2017:1) mengemukakan bahwa 

“Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku 

sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat.” 

Sedangkan dari penjelasan J. Neweg dalam Suwardi (2018:9) “Belajar adalah suatu 

proses di mana perilaku seseorang mengalami perubahan sebagai akibat pengalaman 

unsur.” 

Winkel (2002) dalam Susanto, Ahmad (2016:4) mengemukakan bahwa “Belajar 

adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang 
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dengan lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan berbekas.” 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar 

merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu yang ditunjukkan dengan adanya 

suatu perubahan yang relatif permanen sebagai akibat dari interaksi siswa dengan 

lingkungannya, perubahan tersebut dapat berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan nilai sikap. 

2. Pengertian Pembelajaran 

       Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan guru dan 

sumber belajar pada lingkungan belajar yang bertujuan untuk saling bertukar informasi 

agar dapat memperoleh pengetahuan baru, meningkatkan keterampilan, dan 

pembentukan sikap yang baik serta membantu siswa agar dapat mengikuti kegiatan 

belajar dengan baik. 

Menurut Gagne dan Briggs dalam Lefudin (2017:13) mengatakan bahwa 

“Instruction atau Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu 

proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 

sedemikian rupa untuk memengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa 

yang bersifat internal.” 

Kemudian menurut Darmadi  (2017:41-42) mengemukakan bahwa “Pembelajaran 

sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas 

berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.” 
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Selanjutnya menurut Susanto, Ahmad (2016:19) ”Pembelajaran adalah proses 

untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik.” 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang 

dilakukan oleh guru yang bertujuan untuk membantu siswa dalam proses belajar agar 

dapat belajar dengan baik untuk mengembangkan kreativitas berfikir, meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 

3. Komponen Pembelajaran 

       Pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling 

berkaitan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. 

Menurut Chotimah dan Fathurrohman (2018:45) dalam kegiatan pembelajaran 

melibatkan beberapa komponen sebagai berikut: 

a. Siswa; seseorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi 

pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

b. Guru; seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran 

lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang 

efektif. 

c. Tujuan; pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, dan 

afektif) yang diinginkan terdapat pada siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

d. Materi pelajaran; segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan. 

e. Metode; cara untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan 

informasi yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan. 

 

Komponen penting dalam suatu kegiatan pembelajaran adalah siswa, guru, tujuan 

dari kegiatan pembelajaran, materi pelajaran, serta metode yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 
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4. Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Prinsip pembelajaran merupakan bagian terpenting yang harus diketahui dan 

dipahami oleh seorang guru yang dijadikan landasan dalam pembelajaran, agar 

pelaksanaan pembelajaran lebih efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Lefudin (2017:16-18) adapun prinsip-prinsip dalam pembelajaran adalah 

sebagai berikut:  

a. Pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku 

       Prinsip ini mengandung makna bahwa ciri utama proses pembelajaran adalah 

perubahan perilaku dalam diri individu. Artinya seseorang yang telah mengalami 

pembelajaran akan berubah perilakunya. Tetapi tidak semua perubahan perilaku 

sebagai hasil pembelajaran. Perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Perubahan yang disadari. Individu yang melakukan proses pembelajaran 

menyadari bahwa pengetahuannya telah bertambah, keterampilannya telah 

bertambah, ia lebih yakin terhadap dirinya sendiri, dan sebagainya. 

2) Perubahan yang bersifat kontinu. Perubahan perilaku sebagai hasil 

pembelajaran akan berlangsung secara berkesinambungan, artinya suatu 

perubahan yang terjadi menyebabkan terjadinya perubahan perilaku yang lain. 

3) Perubahan yang bersifat fungsional. Perubahan yang telah diperoleh sebagai 

hasil pembelajaran memberikan manfaat bagi individu yang bersangkutan. 

4) Perubahan yang bersifat positif. Terjadi adanya pertambahan perubahan dalam 

diri individu. Perubahan yang diperoleh senantiasa bertambah sehingga berbeda 

dengan keadaan sebelumnya. Orang yang telah belajar akan merasakan sesuatu 

yang lebih luas dalam dirinya. 

5) Perubahan yang bersifat aktif. Perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, 

akan tetapi melalui aktivitas individu. Perubahan yang terjadi karena 

kematangan, bukan hasil pembelajaran karena terjadi dengan sendirinya, 

sesuatu dengan tahapan-tahapan perkembangannya. Dalam kematangan, 

perubahan itu akan terjadi dengan sendirinya meskipun tidak ada usaha 

pembelajaran.  

6) Perubahan yang bersifat permanen. Perubahan yang terjadi sebagai hasil 

pembelajaran akan berada secara kekal dalam diri individu, setidak-tidaknya 

untuk masa tertentu. Ini berarti bahwa perubahan yang bersifat sementara, 

seperti sakit, keluar air mata karena menangis, berkeringat, mabuk, bersin, dan 

sebagainya adalah bukan perubahan sebagai hasil pembelajaran, karena bersifat 

sementara saja. 

7) Perubahan yang bertujuan dan terarah. Perubahan itu terjadi karena ada sesuatu 

yang akan dicapai. Dalam proses pembelajaran, semua aktivitas terarah pada 

pencapaian suatu tujuan tertentu. 

b. Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan 
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       Prinsip ini mengandung makna bahwa perubahan perilaku sebagai hasil 

pembelajaran meliputi semua aspek perilaku dan bukan hanya satu aspek atau dua 

aspek saja. Perubahan perilaku itu meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, konatif, 

dan motorik. 

c. Pembelajaran merupakan suatu proses 

Prinsip ketiga ini mengandung makna bahwa pembelajaran itu merupakan 

suatu aktivitas yang berkesinambungan. Didalam aktivitas itu terjadi adanya 

tahapan-tahapan aktivitas yang sistematis dan terarah. Jadi, pembelajaran bukan 

sebagai suatu benda atau keadaan statis, melainkan merupakan suatu rangkaian 

aktivitas-aktivitas yang dinamis dan saling berkaitan. Pembelajaran tidak dapat 

dilepaskan dengan interaksi individu dengan lingkungannya. Jadi, selama proses 

pembelajaran itu berlangsung individu akan senantiasa berada dalam berbagai 

aktivitas yang tidak terlepas dari lingkungannya. Dengan demikian, suatu 

pembelajaran yang efektif adalah apabila pelajar-pelajar melakukan perilaku secara 

aktif. 

d. Proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan ada 

sesuatu tujuan yang hendak dicapai. 

Prinsip ini mengandung makna bahwa aktivitas pembelajaran terjadi karena 

adanya kebutuhan yang harus dipuaskan, dan adanya tujuan yang ingin dicapai. 

Atas dasar prinsip ini, maka pembelajaran akan terjadi apabila individu merasakan 

adanya kebutuhan yang mendorong dan ada sesuatu yang perlu dicapai untuk 

memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan aktivitas 

untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan 

e. Pembelajaran merupakan bentuk pengalaman 

Pengalaman pada dasarnya adalah kehidupan melalui situasi yang nyata 

dengan tujuan tertentu. Pembelajaran merupakan bentuk interaksi individu dengan 

lingkungannya sehingga banyak memberikan pengalaman pada situasi nyata. 

Perubahan perilaku yang diperoleh dari pembelajaran, pada dasarnya merupakan 

pengalaman. Ini berarti bahwa selama individu dalam proses pembelajaran 

hendaknya tercipta suatu situasi kehidupan yang menyenangkan sehingga 

memberikan pengalaman yang berarti. 

 

       Dalam proses pembelajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran 

agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai, prinsip tersebut diantaranya adalah 

pembelajaran sebagai suatu usaha untuk memperoleh perubahan perilaku dengan ciri-

ciri perubahan yang disadari, bersifat kontinu, bersifat fungsional, bersifat positif, 

permanen, serta perubahan yang bertujuan dan terarah, prinsip yang kedua yaitu hasil 

pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan, prinsip ketiga 

pembelajaran merupakan suatu proses, prinsip selanjutnya adalah proses pembelajaran 
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terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong untuk mencapai tujuan yang hendak 

dicapai, dan pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. 

5. Pengertian Hasil Belajar 

       Hasil belajar menggambarkan prestasi belajar yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran. 

Menurut Susanto (2016:5) mengatakan bahwa “Hasil belajar yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.” 

Selanjutnya menurut Husamah (2018:20) mengemukakan bahwa “Hasil belajar 

pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar. 

Perubahan ini berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap yang biasanya 

meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.” 

Kemudian menurut Jihad dan Haris (2013:15) “Hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai 

dengan tujuan pengajaran.” 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan tingkah laku pada diri siswa yang meliputi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor setelah melakukan proses belajar mengajar yang 

sesuai dengan tujuan pengajaran. 

6. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Proses pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar yang dicapai siswa. Menurut Wasliman dalam Susanto (2016:12-13) hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 
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memengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Faktor internal. 

       Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri siswa, yang 

memengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, 

minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta 

kondisi fisik dan kesehatan. 

b. Faktor eksternal. 

Faktor yang berasal dari luar diri siswa yang memengaruhi hasil belajar yaitu 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Keluarga yang morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran 

suami istri, perhatian orangtua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan 

sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orangtua dalam kehidupan sehari-hari 

berpengaruh dalam hasil belajar siswa. 

 

7. Indikator Hasil Belajar 

       Indikator hasil belajar dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan dalam 

menentukan hasil belajar siswa yang diperoleh setelah proses pembelajaran apakah 

telah mencapai hasil yang diharapkan atau belum mencapai hasil yang diharapkan. 

Menurut Gagne dalam Husamah (2018:9-10) perubahan perilaku hasil belajar dapat 

berbentuk: 

a. Informasi verbal 

       Informasi verbal merupakan penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik 

secara tertulis maupun tulisan, misalnya pemberian nama-nama terhadap suatu 

benda, definisi, dan sebagainya. 

b. Kecakapan intelektual 

Kecakapan intelektual merupakan keterampilan individu dalam melakukan 

interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol, misalnya 

penggunaan simbol kimia, fisika, dan matematika. Termasuk dalam keterampilan 

intelektual adalah kecakapan dalam membedakan (discriminination), memahami 

konsep konkret, konsep abstrak, aturan dan hukum. Keterampilan ini sangat 

dibutuhkan dalam menghadapi pemecahan masalah. 

c. Strategi kognitif 

Strategi kognitif merupakan kecakapan individu untuk melakukan 

pengendalian dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses 

pembelajaran, strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-

cara berfikir agar terjadi aktivitaas yang efektif. Kecakapan intelektual menitik 

beratkan pada hasil pembelajaran, sedangkan strategi kognitif lebih menekankan 

pada proses pemikiran. 
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d. Sikap  

Sikap merupakan hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk 

memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap adalah 

keadaan dalam diri individu. 

 

Hasil belajar yang diperoleh siswa pada prinsipnya meliputi ranah psikologis yang 

mengalami perubahan sebagai akibat dari hasil interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya dalam proses belajar. Untuk memperoleh suatu ukuran atau data hasil 

belajar siswa dapat diketahui melalui indikator yang dikaitkan dengan prestasi belajar 

yang hendak akan diukur. Indikator hasil belajar menurut Bloom dalam Parwati, 

Suryawan, dan Apsari (2018:25) 

Bloom membagi hasil belajar atas tiga ranah hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Pembagian ini dikenal dengan istilah Taksonomi Bloom. Ranah 

kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, ranah afektif berhubungan 

dengan kemampuan perasaan, sikap dan kepribadian, sedangkan ranah 

psikomotorik berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam menunjukkan 

keterampilan motorik yang dikendalikan oleh kematangan psikologis. 

 

Menurut Benyamin S. Bloom, dkk. (1956) dalam Arifin, Zainal (2017:21-23) hasil 

belajar terbagi menjadi tiga domain yang terdiri dari: 

a. Domain Kognitif (cognitive domain), domain ini memiliki enam jenjang 

kamampuan, yaitu pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), 

penerapan (aplikation), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi 

(evaluation). 

b. Domain Afektif (affective domain), domain afektif terdiri atas beberapa jenjang 

kemampuan, yaitu Kemampuan menerima (receiving), Kemampuan 

menanggapi/menjawab (responding), menilai (valuing), Organisasi 

(organization). 

c. Domain psikomotor (psycomotor domain), yaitu kemampuan peserta didik 

yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari 

gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. 

 

Pada penelitian ini difokuskan pada salah satu ranah yaitu ranah kognitif, karena 

ranah tersebut berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran 

yang diajarkan oleh guru. Taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah disempurnakan 
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oleh Karthwohl dalam Parwati, Suryawan, dan Apsari (2018:28-31) penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengingat (Remembering) 

       Mengingat merupakan usaha menarik kembali informasi yang telah tersimpan 

dalam memori dalam jangka waktu yang cukup panjang. Mengingat merupakan 

dimensi yang berperan penting dalam proses pembelajaran yang bermakna 

(meaningful learning) dan pemecahan masalah (problem solving). Mengingat 

meliputi dua kegiatan, yakni mengenali dan memanggil kembali informasi yang 

tersimpan dalam memori. 

b. Memahami/mengerti (Understand) 

Memahami/mengerti dapat dikatakan sebagai seorang siswa mampu 

membuat/membangun sebuah pengertian baru yang berdasarkan informasi yang 

telah didapatkan sebelumnya. Kategori memahami mencakup mengklasifikasikan 

(Clasification) dan membandingkan (Comparing). 

c. Menerapkan (Applying) 

Menerapkan dapat menunjukkan seorang siswa mampu menggunakan ataupun 

memanfaatkan suatu prosesdur ataupun metode yang telah ada untuk melaksanakan 

suatu percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan meliputi 

menjalankan prosedur (Executing) dan mengimplementasikan (Implementing). 

d. Menganalisis (Analyzing) 

Menganalisis merupakan memecahkan suatu permaslahan dengan memisahkan 

tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat 

menimbulkan permasalahan. Menganalisis meliputi dua hal, yaitu memberi atribut 

(Attributing) dan mengorganisasikan (Organizing).  

e. Mengevaluasi (Evaluating) 

Mengevaluasi merupakan proses memberikan penilaian berdasarkan kriteria 

dan standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, 

efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Mengevaluasi meliputi mengecek (Checking) 

dan mengkritisi (Critiquing). 

f. Menciptakan (Creating) 

Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara 

bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan siswa 

untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur 

menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan meliputi 

menggeneralisasikan (Generating) dan memproduksi (Producing). 

 

2.1.2. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

       Model pembelajaran sangatlah berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar. Guru 

harus mampu mencipatakan suasana belajar yang kondusif, dengan adanya model 

pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran agar siswa 
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lebih mudah untuk memahami materi-materi yang diberikan. Dengan adanya model 

pembelajaran menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. 

Menurut Darmadi (2017:42) mengemukakan bahwa “Model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas.” 

Selanjutnya Soekamto dalam Shoimin (2014:23) mengemukakan bahwa: 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Hal ini berarti 

model pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar. 

 

Kemudian Parwati, Suryawan, dan Apsari (2017:120) mengemukakan bahwa 

“Model pembelajaran merupakan suatu kerangka atau rancangan yang menggambarkan 

proses pembelajaran yang terjadi didalam suatu kelas, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi pendidik dalam 

menjalankan proses belajar mengajar.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu rancangan 

atau kerangka konseptual yang menggambarkan proses pembelajaran yang berfungsi 

sebagai pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.3. Model Pembelajaran Cooperatif Learning 

1. Pengertian Cooperatif Learning 

       Model pembelajaran cooperatif learning merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama dalam kelompok dalam suatu proses pembelajaran, untuk 

saling membantu antara anggota kelompoknya, dengan tujuan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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Menurut Lefudin (2017:186) “Pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.” 

Selanjutnya menurut Slavin (1985) dalam Isjoni (2012:12) “Cooperative Learning 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur 

kelompok heterogen.” 

Kemudian Shoimin, Aris (2014:45) menyatakan bahwa “Cooperatif Learning 

adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling 

membantu mengkonstruksi konsep dan menyelesaikan persoalan.” 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran cooperatif learning merupakan suatu model pembelajaran 

yang mengutamakan kerjasama dalam kelompok untuk membantu mengkonstruksi 

konsep dan menyelesaikan persoalan. 

2. Ciri-Ciri Model Pembelajaran Cooperatif Learning 

Model pembelajaran cooperatif learning merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama antara siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Menurut Lefudin (2017:186) model pembelajaran 

cooperatif learning memiliki ciri-ciri antara lain: 

a. Untuk menuntaskan materi belajarnya siswa belajar dalam kelompok secara 

kooperatif. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah. 

c. Jika dalam kelas, terdapat siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, budaya, 

jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan ada dalam tiap kelompoknya 

terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda pula. 
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d. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. 

 

3. Unsur-Unsur Cooperatif Learning 

Pelaksanaan proses pembelajaran agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam 

pelaksanaan pembelajaran kelompok, maka harus menerapkan unsur-unsur dalam 

model pembelajaran cooperatif learning, menurut Lungdren (1994) dalam Isjoni 

(2012:13) unsur-unsur dasar dalam cooperatif l earning antara lain: 

a. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau berenang 

bersama.” 

b. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta didik 

lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam 

mempelajari materi yang dihadapi. 

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang 

sama. 

d. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab diantara para anggota 

kelompok. 

e. Para siswa diberikan suatu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

f. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan 

bekerja sama selama belajar. 

g. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi 

yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

 

2.1.4. Model Pembelajaran Make A Match 

1. Pengertian Model Pembelajaran Make A Match 

       Model pembelajaran make a match memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan kerja sama dengan temannya dan menuntut keaktifan siswa dalam proses 

belajar, karena siswa harus bergerak mencari pasangan kartu yang sesuai dengan kartu 

pertanyaan dan kartu jawaban, sehingga model pembelajaran ini akan menciptakan 

suasana menyenangkan yang sesuai dengan karakter siswa yang gemar bermain dan 

menambah pengalaman belajar siswa. Menurut Isjoni (2012:78) “Salah satu 

keunggulan teknik make a match adalah siswa mencari pasangan sambil belajar 



19 
 

 

 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini bisa 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia.” 

Selanjutnya menurut Shoimin, Aris (2014:98) “Ciri utama model make a match 

adalah siswa diminta mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau pertanyaan 

materi tertentu dalam pembelajaran.” 

Sedangkan menurut  Suyatno dalam Aliputri, Destha Hazila (2018:72) 

mengungkapkan bahwa “Model make a match adalah model pembelajaran dimana guru 

menyiapkan kartu yang berisi soal atau permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban 

kemudian siswa mencari pasangan kartunya.” 

Berdasarkan pengertian make a match diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

model pembelajaran make a match merupakan model pembelajaran dimana guru 

menyiapkan kartu yang berisi soal dan jawaban mengenai materi tertentu dalam 

pembelajaran, kemudian siswa diminta untuk mencari pasangan dari kartu soal dan 

jawaban yang telah disiapkan. 

2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Make A Match 

Pelaksanaan model pembelajaran make a match dalam proses pembelajaran terdiri 

dari beberapa langkah, menurut Huda, Miftahul (2014:252-253) langkah langkah model 

pembelajaran make a match adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa untuk mempelajari 

materi di rumah. 

b. Siswa dibagi ke dalam dua kelompok, misalnya kelompok A dan kelompok B. Kedua 
kelompok diminta untuk berhadap-hadapan. 

c. Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban kepada 
kelompok B. 

d. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus mencari/mencocokkan kartu 

yang dipegang dengan kartu kelompok lain. Guru juga perlu menyampaikan batasan 
maksimum waktu yang ia berikan kepada mereka. 

e. Guru meminta semua anggota kelompok A untuk mencari pasangannya di kelompok 

B. Jika mereka sudah menemukan pasangannya masing-masing, guru meminta mereka 
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melaporkan diri kepadanya. Guru mencatat mereka pada kertas yang sudah 

dipersiapkan. 

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

g. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain dan siswa yang tidak 
mendapat pasangan memperhatikan dan memberikan tanggapan apakah pasangan itu 

cocok atau tidak. 

h. Terakhir, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokkan pertanyaan 
dan jawaban dari pasangan yang memberikan presentasi. 

i. Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai seluruh pasangan 

melakukan presentasi. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Make A Match 

       Model pembelajaran make a match yang diterapkan dalam proses pembelajaran di 

kelas memiliki kelebihan dan kekurangan, menurut Huda, Miftahul (2014:253-254) 

kelebihan dan kekurangan model pembelajaran make a match adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan model pembelajaran make a match 

1) Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun 

fisik. 

2) Karena ada unsur permainan, model ini menyenangkan. 

3) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

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

5) Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 

b. Kekurangan model pembelajaran make a match 

1) Jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan banyak waktu yang 

terbuang. 

2) Pada awal-awal penerapan model, banyak siswa yang akan malu berpasangan 

dengan lawan jenisnya. 

3) Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, akan banyak siswa yang 

kurang memperhatikan pada saat presentasi pasangan. 

4) Guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman pada siswa yang 

tidak mendapat pasangan, karena mereka bisa malu. 

5) Menggunakan model ini secara terus menerus akan menimbulkan kebosanan. 

 

2.1.5. Model Pembelajaran Course Review Horay 

1. Pengertian Model Pembelajaran Course Review Horay 

       Model pembelajaran course review horay merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran course review horay menurut Fatmawati 

dkk (2015:30) mengemukakan bahwa “Model pembelajaran ini merupakan 
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pembelajaran yang menarik motivasi siswa dengan menggunakan penggunaan nomor 

dan yel-yel dalam pembelajaran.” 

Menurut Huda, Miftahul (2014:229-230) mengatakan bahwa “Course Review 

Horay merupakan metode pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi 

meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan 

berteriak „horee!!‟ atau yel-yel lainnya yang disukai.” 

Kemudian menurut Shoimin, Aris (2014:54) mengemukakan bahwa “Pembelajaran 

course review horay merupakan suatu pengujian terhadap pemahaman konsep siswa 

menggunakan kotak yang diisi dengan soal dan diberi nomor untuk menuliskan 

jawabannya. Siswa yang terdahulu mendapatkan tanda benar langsung berteriak horay 

atau yel-yel lainnya.” 

Jadi model pembelajaran course review horay merupakan model pembelajaran 

yang dapat menciptakan suasana kelas meriah dan model pembelajaran yang dapat 

menarik motivasi siswa, karena setiap siswa yang menjawab benar diwajibkan berteriak 

hore atau yel-yel lainnya. 

2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Course Review Horay 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menerapkan model pembelajaran 

course review horay menurut Huda, Miftahul (2014:230-231) adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik dengan tanya 

jawab. 

c. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok. 

d. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak sesuai 

dengan kebutuhan. Kotak atau kotak tersebut kemudian diisi nomor yang 

ditentukan guru 

e. Guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawabannya didalam 

kartu atau kotak yang nomornya disebutkan guru. 

f. Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa ditulis didalam kartu atau kotak, 

guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi.  
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g. Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda check list 

() dan langsung berteriak „horee!!‟ atau menyanyikan yel-yelnya. 

h. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak 

„horee!!‟ 

i. Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi atau 

yang paling sering memperoleh „horee!!‟ 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Course Review Horay 

Penerapan model pembelajaran course review horay dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran di kelas memiliki kelebihan dan kekurangan, menurut Shoimin, Aris 

(2014:55-56) kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran course review horay 

adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan model pembelajaran course review horay 

1) Menarik sehingga mendorong siswa terlibat didalamnya. 

2) Tidak monoton karena diselingi sedikit hiburan sehingga suasana tidak 

menegangkan. 

3) Siswa lebih semangat belajar. 

4) Melatih kerja sama. 

b. Kekurangan model pembelajaran course review horay 

1) Adanya peluang untuk curang. 

2) siswa aktif dan pasif nilainya disamakan. 

  

2.2. Teori Belajar yang Melandasi Model Pembelajaran Make A Match dan Course 

Review Horay 

2.2.1. Teori Behaviorisme 

       Menurut Parwati, Suryawan, dan Apsari (2018:52) “Belajar adalah perubahan yang 

dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru 

sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons.” Seseorang dapat dikatakan belajar 

apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku dalam dirinya. hal yang paling 

penting dalam teori ini adalah input (masukan) yang berupa stimulus, output (keluaran) 

yang berupa respon, dan penguatan (apa saja yang dapat memperkuat timbulnya 

respon) bila penguatan terus ditambah, maka respon akan semakin kuat. Menurut 
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Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan, 

maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan 

semakin kuat bila diberi penguatan. 

Proses penguatan dapat dilakukan dengan memberi suatu penghargaan pada 

perilaku yang dianggap benar dan tidak mendapat imbalan apapun apabila perilaku 

tidak tepat. 

2.2.2. Teori Belajar Kognitif Menurut Jean Peaget 

Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar dibandingkan dengan hasil 

belajar. Menurut teori kognitif dalam Darmadi (2017:10) 

Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan 

tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang 

situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga 

menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan 

seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandamgan bahwa belajar merupakan 

suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi dan 

aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses 

berfikir yang sangat kompleks. 

 

Menurut Piaget dalam Darmadi (2017:11) “ Proses belajar akan terjadi jika 

mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi (penyeimbangan antara 

asimilasi dan akomodasi).” Adapun penejelasan tahap-tahap tersebut dalam Parwati, 

Suryawan, dan Apsari (2018:71-72) adalah sebagai berikut: 

1. Proses asimilasi, merupakan proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur 

kognitif yang telah dimiliki individu tersebut. Dengan kata lain, asimilasi 

merupakan suatu proses di mana individu mengintregasikan persepsi, konsep, 

informasi atau pengalaman baru ke dalam skema yang telah dimilikinya, 

sehingga pengertian dan skemanya berkembang. 

2. Proses akomodasi, merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam 

situasi yang baru. Dengan kata lain, proses penyusunan kembali (restructuring) 

mental sebagai akibat dari adanya informasi baru. 

3. Proses ekuilibrasi, merupakan penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi 

dan akomodasi. Proses ekuilibrasi juga merupakan proses menyeimbangkan 

lingkungan luar dengan struktur kognitif yang ada dalam dirinya. 
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Piaget dalam Rahmat (2018:57) menyatakan bahwa “Belajar akan lebih berhasil 

apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik.” 

Menurut Surya dalam Isjoni (2012:38-39) implikasi perkembangan kognitif Piaget 

dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu 

guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berfikir 

anak. 

2. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan 

lingkungan sebaik-baiknya. 

3. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. 

4. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. 

5. Didalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan 

diskusi dengan teman-temannya. 

 

Berdasarkan teori kognitif ilmu pengetahuan yang ada dalam diri individu 

dibangun melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Dalam 

melaksanakan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan siswa dituntut 

untuk aktif dalam mencari informasi untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi dan 

menyususn pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Hubungan antara teori 

kognitif dengan pembelajaran adalah teori kognitif mengacu kepada kegiatan 

pembelajaran yang harus melibatkan partisipasi peserta didik. Berdasarkan teori 

kognitif dalam Isjoni (2012:37) “Pengetahuan tidak hanya sekedar dipindahkan secara 

verbal tetapi harus dikonstruksi dan direkonstruksi siswa. Sebagai realisasi teori ini, 

maka dalam kegiatan pembelajaran siswa haruslah aktif.” 

2.3. Kajian Empirik Penelitian Sebelumnya 

       Kajian empirik merupakan kajian yang diperoleh dari hasil observasi atau suatu 

percobaan. Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai landasan penelitian 

terdahulu adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh: 
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Tabel 2.1 

Kajian Empirik Penelitian Sebelumnya 

No 
Nama 

Peneliti 
Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  I Ketut 

Gading dan 

Kadek Dian 

Kharisma 

2017 Pengaruh Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Make A Match 

Berbantuan Media 

Audio Visual 

Terhadap Hasil 

Belajar IPS 

Sekolah Dasar 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar IPS 

antara kelompok siswa yang diberi 

perlakuan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make a Match 

berbantuan media audio visual dan 

siswa yang diberi perlakuan tidak 

dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Make a Match berbantuan media 

audio visual. Secara deskriptif, hasil 

belajar IPS siswa kelompok 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa kelompok kontrol. 

Tinjauan ini didasarkan pada rata-rata 

skor hasil belajar IPS dan 

kecenderungan skor hasil belajar IPS. 

Rata-rata skor hasil belajar IPS siswa 

kelompok eksperimen adalah 23,28 

yang berada pada kategori sangat 

tinggi. Sementara itu, skor hasil 

belajar IPS siswa kelompok kontrol 

adalah 15,00 yang berada pada 

kategori sedang. Jadi itu berarti bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe 
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Make A Match berbantuan media 

audio visual berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 

IV SDN di Gugus V Kecamatan 

Tejakula Kabupaten Buleleng Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

2.  Cani 

Deschuri, 

Dadang 

Kurnia, dan 

Diah 

Gusrayani 

2016 Penerapan Model 

Kooperatif Teknik 

Make A Match 

Dengan Media 

Kartu Klop Untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa 

Pada Materi 

Kenampakan Alam 

dan Buatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hasil belajar siswa yang diperoleh dari 

setiap siklus adalah siklus I siswa yang 

tuntas hanya 55%. Pada siklus II 77% 

dan pada siklus III meningkat menjadi 

91%. Target yang ingin dicapai adalah 

85%, dengan demikian penerapan 

model kooperatif teknik make a match 

dengan kartu klop dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi 

kenampakan alam dan buatan wilayah 

Indonesia. 

3.  Siti 

Nurhikmah 

2017 Pengaruh Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Make A Match 

Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran 

Biologi Di SMP 

Negeri 10 

Palembang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a 

match terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran biologi di SMP 

Negeri 10 Palembang. Ini dapat dilihat 

dari hasil uji hipotesis didapatkan rata-

rata 82, sedangkan untuk kelas kontrol 

hasil belajar yang didapatkan rata-rata 

75. Aktivitas belajar siswa selama 

menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match 

mengalami peningkatan selama tiga 
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kali pertemuan.  

4.  Ayu 

Febriana 

2011 Penerapan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Make A Match 

Untuk 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pembelajaran IPS 

Siswa Kelas V 

SDN Kalibanteng 

Kidul 01 Kota 

Semarang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata hasil belajar yang diperoleh 

pada pembelajaran IPS melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Make A 

Match yakni siklus I dengan rata-rata 

62,27. Siklus II didapatkan hasil rata-

rata 71,46 dan siklus III rata-rata hasil 

belajarnya adalah 79,90. Sedangkan 

persentase ketuntasan yang diperoleh 

pada setiap siklus adalah siklus I 

persentase ketuntasan klasikal adalah 

54,16%, pada siklus II adalah 75% dan 

siklus III adalah 85,41%. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Make A 

Match dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

5.  Rista Widia 

Nelsih 

2017 Penerapan 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Course Review 

Horay Terhadap 

Kreativitas dan 

Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV Pada 

Pembelajaran 

Matematika Di 

SDN 27 Sungai 

Sapih Padang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif 

tipe course review horay pada kelas 

IV SDN 27 Sungai Sapih Padang 

terhadap kreativitas belajar siswa 

dapat dikatakan cukup baik yang dapat 

ditunjukkan dengan rata-rata seluruh 

persentase siswa yang melakukan 

kreativitas mencapai 24,01% dan 

penggunaan pembelajaran kooperatif 

tipe course review horay setelah 

dilakuakn analisis hasil belajar 

matematika siswa dengan 
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menggunakan uji statistika maka 

didapat t hitung = 3,66 dan t tabel = 

2,01 karena t hitung > t tabel  maka 

hipotesis H1 diterima dan dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika siswa yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Course 

Review Horay lebih baik dari pada 

hasil belajar matematika siswa yang 

menggunakan pembelajaran 

konvensional  pada kelas IV SDN 27 

sungai Sapih Padang. 

6.  Dinda 

Indria 

Anjar 

Retno Sari 

2012 Penerapan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Course Review 

Horay Untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa 

XI Akuntansi Di 

SMKN 10 

Surabaya 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwasannya penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe course 

review horay mengalami peningkatan 

pada siklus I diperoleh rata-rata skor 

Aktivitas Belajar sebesar 3,16, pada 

siklus II sebesar 3,5 dan pada siklus III  

meningkat menjadi 3,8. Sedangkan 

aktivitas siswa memperoleh nilai rata-

rata pada siklus I 2,5, pada siklus II 

3,5 dan pada siklus III meningkat 

menjadi 3,8. Hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan tiap siklusnya. 

Pada siklus pertama memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 62,53 . Pada siklus ke 

dua memperoleh nilai rata-rata sebesar 

73,89. Pada siklus ketiga mencapai 

nilai rata-rata 80,82 dan ketuntasan 

belajar mencapai 87,17 %. Sedangkan 
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angket respon siswa dari hasil angket 

yang dibagikan  mendapatkan 86,41 % 

yang berarti siswa sangat setuju 

terhadap penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe course 

Review Horay. 

7.  Cynthia 

Rahmi 

2018 Pengaruh Model 

Pembelajaran 

Course Review 

Horay Terhadap 

Hasil Belajar 

Ekonomi Siswa 

Kelas XI IIS SMA 

Nurul Falah 

Pekanbaru 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

perbedaan hasil belajar ekonomi yang 

signifikan antara kedua kelas dimana 

rata-rata hasil belajar siswa di kelas 

eksperimen sebesar 76,72 

dibandingkan dengan kelas kontrol 

sebesar 71,20. Aktivitas guru dikelas 

masuk dalam kategori sempurna 

dengan skor pertemuan I, II, dan III : 

53, 58, dan 60. Aktivitas siswa masuk 

dalam kategori baik dengan skor 

pertemuan I, II, dan III : 30, 33, 32. 

Model pembelajaran course review 

horay berpengaruh signifikan terhadap 

hasil belajar siswa sebesar 0,81. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

model pembelajaran course review 

horay berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar ekonomi siswa. Artinya 

model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dan 

berpengaruh positif pada hasil belajar 

siswa. dengan demikian untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa 
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diperlukannya dukungan dari guru 

berupa model pembelajaran yang 

efektif. 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak 

pada variabel Y yang digunakan yaitu hasil belajar, sedangkan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel X, pada 

penelitian ini menggunakan dua variabel X yaitu model pembelajaran make a match 

dan model pembelajaran course review horay. 

2.4. Kerangka Pemikiran 

       Menurut Usman dan Akbar (2017:68) “Kerangka berfikir ialah penjelasan peneliti 

terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan peneliti yang disusun berdasarkan 

kajian teoretis dan hasil penelitian yang relevan.” 

Belajar sangatlah penting bagi setiap individu, dengan belajar semua orang akan 

memperoleh pengetahuan baru. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

dilakukan oleh setiap individu guna mencapai suatu hasil akibat dari interaksi yang 

dilakukan antara individu dengan lingkungannya. Tujuan yang diharapkan setelah 

dilakukannya proses kegiatan pembelajaran dimana adanya peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, dan perubahan perilaku, selain itu tujuan yang diharapkan setelah 

mengikuti proses pembelajaran adalah hasil belajar yang optimal. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang 

akan didapat oleh siswa. Apabila siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran maka 

hasil belajar yang akan didapat oleh siswa akan tinggi. Adapun faktor-faktor yang bisa 

memengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

diantaranya: keadaan fisik, minat, dan motivasi yang ada dalam diri siswa, sedangkan 
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faktor eksternalnya yaitu lingkungan sekolah, media pembelajaran, metode 

pembelajaran, dan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru pada kegiatan 

pembelajaran. 

Pada umumnya dalam proses pembelajaran guru biasanya menggunakan metode 

ceramah yang hanya terpusat pada guru dan siswa kurang aktif pada saat pembelajaran 

berlangsung. Hal tersebut mengakibatkan banyak siswa yang mengobrol dan 

menggunakan alat komunikasi, sehingga siswa kurang berkonsentrasi dalam menerima 

materi yang diajarkan dan hasil belajar siswa menurun. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh piaget dalam belajar sebaiknya siswa 

diberikan kesempatan untuk melakukan suatu eksperimen yang ditunjang dengan  

interaksi dengan teman sebayanya. Dalam proses pembelajaran sebaiknya guru banyak 

memberikan rangsangan kepada siswa, agar siswa mampu berinteraksi dengan 

lingkungan secara aktif, dengan tujuan agar siswa mencari dan menemukan berbagai 

hal dari lingkungannya.  

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan diatas sehingga hasil belajar siswa 

dapat meningkat yaitu dengan menerapkan model pembelajaran make a match dan 

model pembelajaran course review horay. Kedua model tersebut menuntut siswa untuk 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan memudahkan siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan. 

Berdasarkan pemaparan diatas, kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Model Pembelajaran 

Make A Match 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

2.5. Hipotesis 

       Menurut Usman dan Akbar (2017:72) mengemukakan bahwa “Hipotesis ialah 

pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang dikemukakan.” 

Hipotesis diperlukan agar dalam penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan, 

maka dari itu rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis I 

Ho : 

 

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil pretest dan posttest siswa pada 

kelas eksperimen I yang menggunakan model pembelajaran make a match 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan hasil pretest dan posttest siswa pada kelas 

eksperimen I yang menggunakan model pembelajaran make a match sebelum 

dan sesudah diberikan perlakuan. 

Hipotesis II 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil pretest dan posttest siswa pada 

kelas eksperimen II yang menggunakan model pembelajaran course review 

horay sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan hasil pretest dan posttest siswa pada kelas 

eksperimen II yang menggunakan model pembelajaran course review horay 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Model Pembelajaran 

Course Review Horay 

Hasil Belajar 
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Hipotesis III 

H0 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran make a match dengan model pembelajaran course review horay 

sesudah perlakuan. 

Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

make a match dengan model pembelajaran course review horay sesudah 

perlakuan. 

 


