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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Pelaksanaan Tindakan 

4.1.1 Kondisi Awal 

Penelitian dilakukan di SD N Pakis 1 yang berlokasi di Jalan Raya 

Magelang – Kopeng Km 17, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. 

Fasilitas belajar yang terdapat di sekolah yaitu laboraturium, perpustakaan, 

lapangan sepak bola dan lapangan volly. Jumlah guru dan karyawan 

sebanyak 22 orang. Kegiatan belajar mengajar berlangsung selama enam 

hari dalam satu minggu, dimulai dari hari Senin sampai Sabtu. Siswa masuk 

sekolah pada pukul 06.55 dan kegiatan belajar mengajar dimulai pada pukul 

07.00.  

Hasil observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung diperoleh 

bahwa guru tidak memberikan soal pada setiap materi yang dipelajari. Pada 

saat proses pembelajaran berlangsung, guru cenderung menjelaskan di 

depan kelas dan siswa mencatat. Siswa tidak menggunakan buku lain selain 

buku catatan mereka, sehingga banyak waktu yang terbuang karena siswa 

yang cepat belajarnya menunggu materi selanjutnya yang akan diajarkan 

oleh guru. Kondisi tersebut menyebabkan siswa sangat bergantung, kurang 

insiatif dan tidak terlatih mandiri dalam belajar. Penelitian dilakukan setelah 

wawancara dengan guru matematika yang mengajar di kelas IV. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa terdapat masalah hasil belajar matematika 

siswa kelas IV. Terdapat 48 siswa dari 66 siswa kelas IV yang memperoleh 

nilai ulangan matematika dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu 60. Guru matematika juga mengatakan bahwa materi matematika yang 

sulit salah satunya adalah materi operasi hitung campuran. Kategori hasil 

belajar di SD N Pakis 1 mengikuti interval nilai sebagai berikut : 
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Tabel 2: Kategori Hasil Belajar 

Nilai Kategori Hasil Belajar 

≥ 60 Tuntas 

< 60 Tidak Tuntas 

 

4.1.2 Siklus 1 

 Langkah-langkah dalam siklus ini terdiri dari : 

a. Tahap Perencanaan 

Perencanaan sangat penting dilakukan sebelum melakukan proses 

pembelajaran. Adapun tahap yang dilakukan dalam perencanaan ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan silabus pembelajaran yaitu melakukan penjumlahan 

bilangan bulat. 

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

3. Mempersiapkan lembar observasi siswa yang berupa daftar list 

(check list) 

4. Mempersiapkan kartu Make a Match 

5. Menyusun soal evaluasi siklus 1 berdasarkan indikator/ tujuan 

pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan 

dilengkapi dengan kunci jawaban. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan merupakan implementasi dari 

perencanaan yang sebelumnya telah dibuat. Dalam pelaksanaannya 

sudah ditentukan atau diskenario jalannya pembelajaran, sehingga 

pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan urutan rencana yang 

telah ditentukan. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus satu pertemuan pertama diawali 

dengan mengkondisikan kelas dengan apersepsi dan penjajagan 

kemampuan awal siswa (Pra Siklus) sekaligus sebagai motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 
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Tahapan berikutnya yaitu peneliti memberikan perumusan masalah 

yang nantinya akan dibahas dan dilaksanakan oleh guru dan siswa 

melalui model pembelajaran make a match. Perumusan masalah yang 

diberikan pada siklus I yaitu : a)  Apa yang dimaksud dengan bilangan 

bulat?, b) Bagaimana menyelesaikan operasi hitung penjumlahan 

bilangan bulat?, c) Bagaimana menyelesaikan operasi hitung 

pengurangan bilangan bulat?, d) Bagaimana menyelesaikan operasi 

hitung bilangan campuran?. 

Tahapan berikutnya adalah menyiapkan alat peraga  yang akan 

digunakan yaitu kartu make a match. Setelah itu siswa menyimak 

penjelasan guru tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. 

Kemudian kelas dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama 

dibagi menjadi dua kelompok lagi, kelompok kartu jawaban dan 

kelompok kartu soal. Kelompok pertama mulai bermain make a match. 

Semua siswa sudah diberi kartu masing-masing satu kartu. Kelompok 

kartu soal mencari pasangan yang jawabannya ada dalam kartu jawaban, 

masing-masing mencari pasangannya sendiri-sendiri. Yang pertama kali 

menemukan pasangannya dialah yang menjadi pemenangnya. Kelompok 

yang kedua juga melakukan permainan yang sama. Kemudian guru 

bersama siswa menarik kesimpulan dari permainan tadi.  

Pembelajaran pertemuan kedua pada siklus 1 dengan indikator 

melakukan operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Pada 

pertemuan kedua diawali dengan mengkondisikan kelas dengan 

apersepsi sekaligus sebagai motivasi kepada siswa yang bertujuan 

menuntun siswa ke arah materi pembelajaran, untuk membangkitkan 

rasa ingin tahu siswa, antusiasme dan kesediaan belajar siswa. Setelah 

itu peneliti memberikan perumusah masalah yaitu : a)  Apa yang 

dimaksud dengan bilangan bulat?, b) Bagaimana menyelesaikan operasi 

hitung penjumlahan bilangan bulat?, c) Bagaimana menyelesaikan 

operasi hitung pengurangan bilangan bulat?, d) Bagaimana 

menyelesaikan operasi hitung bilangan campuran?. 
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Tahapan berikutnya adalah menyiapkan alat peraga  yang akan 

digunakan yaitu kartu make a match. Setelah itu siswa menyimak 

penjelasan guru tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. 

Kemudian kelas dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama 

dibagi menjadi dua kelompok lagi, kelompok kartu jawaban dan 

kelompok kartu soal. Kelompok pertama mulai bermain make a match. 

Semua siswa sudah diberi kartu masing-masing satu kartu. Kelompok 

kartu soal mencari pasangan yang jawabannya ada dalam kartu jawaban, 

masing-masing mencari pasangannya sendiri-sendiri. Yang pertama kali 

menemukan pasangannya dialah yang menjadi pemenangnya. Kelompok 

yang kedua juga melakukan permainan yang sama. Kemudian guru 

bersama siswa menarik kesimpulan dari permainan tadi. Kesimpulan ini 

merupakan jawaban dari perumusan masalah yang diberikan peneliti 

sebelumnya. 

Pada saat pembelajaran berlangsung, peneliti meminta bantuan 

kepada observer (Guru Pamong) untuk mengamati jalannya 

pembelajaran dari awal hingga akhir pelajaran dengan cara mengisi 

lembar observasi yang telah disediakan. 

Pada pertemuan ketiga Siklus I yaitu pemberian evaluasi untuk 

mengukur prestasi belajar siswa setelah menggunakan model make a 

match. Kemudian yang terakhir guru dan siswa bersama-sama 

merefleksi dari semua kegiatan yang sudah dilakukan pada pertemuan 1, 

2, dan 3. Berikut adalah hasil evaluasi siswa pada Siklus 1: 

 

Tabel 3  

Kategori Hasil Belajar dari Nilai Pra Siklus  

Nilai Jumlah Siswa Persentase 

≥ 60 13 59% 

< 60 9 41% 

Jumlah 22 100% 
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c. Observasi 

Tahap pengamatan dilaksanakan bersamaan dengan tahap 

tindakan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh peneliti dan siswa akan 

diamati oleh observer yaitu guru kelas dengan menggunakan pedoman 

pengamatan dan lembar observasi yang telah disediakan. Pengamatan 

dilakukan mulai dari awal pembelajaran sampai pada pemberian 

evaluasi. Dari pengamatan mengajar diperoleh temuan sebagai berikut: 

1. Siswa cenderung ramai dengan temannya dan tidak mendengarkan 

guru menerangkan. Kendala tersebut diatasi guru dengan melakukan 

bimbingan dan memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang 

belum memiliki minat belajar. 

2. Kecepatan siswa dalam menerima pelajaran dan berhitung berbeda-

beda, sehingga guru meminta siswa yang cepat dalam menerima 

perlajaran untuk membantu teman lain yang lambat dalam menerima 

pelajaran.  

3. Pada saat menerima pelajaran siswa tidak terlalu banyak megalami 

kesulitan karena materi yang diberikan masih tergolong mudah. 

4. Siswa mengerjakan soal latihan dengan semangat. 

d. Refleksi 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

pada Siklus I ini dan pengamatan atas tindakan pembelajaran diatas, 

maka tindakan pembelajaran yang harus diperbaiki pada siklus 

berikutnya yaitu: 

1. Guru terlalu cepat dalam menjelaskan sehingga siswa kurang paham. 

2. Siswa memerlukan rangkuman materi. 

3. Penjelasan materi ditambah dan diperkuat. 

4. Pengelolaan kelas yang masih ramai. 

5. Siswa yang kurang paham masih enggan untuk bertanya. 

6. Siswa yang mempelajari materi dirumah masih sedikit. 

7. Siswa kurang aktif dan antusias dalam menerima pelajaran. 
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Pada Siklus I belum dikatakan berhasil karena masih adanya siswa 

yang mendapat nilai dibawah batas ketuntasan, sehingga masih 

diperlukan Siklus selanjutnya, yaitu Siklus II. Dengan langkah – langkah 

sama seperti pada Siklus I, tetapi peneliti mencari kekurangan pada saat 

pembelajaran pada Siklus I dan diterapkan pada Siklus II agar hasilnya 

lebih baik dari siklus sebelumnya. 

 

4.1.3 Siklus 2 

Langkah-langkah dalam siklus dua terdiri dari : 

a. Tahap Perencanaan 

Tahap yang dilakukan dalam perencanaan ini yaitu sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan silabus pembelajaran yaitu melakukan penjumlahan 

bilangan bulat. 

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

3. Mempersiapkan lembar observasi siswa yang berupa daftar list 

(check list) 

4. Mempersiapkan kartu Make a Match 

5. Menyusun soal evaluasi siklus 2 berdasarkan indikator/ tujuan 

pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan 

dilengkapi dengan kunci jawaban. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan merupakan implementasi dari 

perencanaan yang sebelumnya telah dibuat. Dalam pelaksanaannya 

sudah ditentukan atau diskenario jalannya pembelajaran, sehingga 

pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan urutan rencana yang 

telah ditentukan. 

Pelaksanaan tindakan pada Siklus 2 pertemuan pertama diawali 

dengan mengkondisikan kelas dengan apersepsi sekaligus dilakukan 

motivasi siswa sebelum mengikuti pembelajaran. 
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Tahapan berikutnya yaitu peneliti memberikan perumusan masalah 

yang nantinya akan dibahas dan dilaksanakan oleh guru dan siswa 

melalui model pembelajaran make a match. Perumusan masalah yang 

diberikan pada Siklus I yaitu : a)  Apa yang dimaksud dengan bilangan 

bulat?, b) Bagaimana menyelesaikan operasi hitung penjumlahan 

bilangan bulat?, c) Bagaimana menyelesaikan operasi hitung 

pengurangan bilangan bulat?, d) Bagaimana menyelesaikan operasi 

hitung bilangan campuran?. 

Tahapan berikutnya adalah menyiapkan alat peraga  yang akan 

digunakan yaitu kartu make a match. Setelah itu siswa menyimak 

penjelasan guru tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

pad bilangan bulat. Kemudian kelas dibagi menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama dibagi menjadi dua kelompok lagi, kelompok kartu 

jawaban dan kelompok kartu soal. Kelompok pertama mulai bermain 

make a match. Semua siswa sudah diberi kartu masing-masing satu 

kartu. Kelompok kartu soal mencari pasangan yang jawabannya ada 

dalam kartu jawaban, masing-masing mencari pasangannya sendiri-

sendiri. Yang pertama kali menemukan pasangannya dialah yang 

menjadi pemenangnya. Kelompok yang kedua juga melakukan 

permainan yang sama. Kemudian guru bersama siswa menarik 

kesimpulan dari permainan tadi.  

Pembelajaran pertemuan kedua pada Siklus 2 dengan indikator 

melakukan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Pada 

pertemuan kedua diawali dengan mengkondisikan kelas dengan 

apersepsi sekaligus sebagai motivasi kepada siswa yang bertujuan 

menuntun siswa ke arah materi pembelajaran, untuk membangkitkan 

rasa ingin tahu siswa, antusiasme dan kesediaan belajar siswa. Setelah 

itu peneliti memberikan perumusah masalah yaitu : a)  Bagaimana 

menyelesaikan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat?, b) 

Bagaimana menyelesaikan operasi hitung pengurangan bilangan bulat?, 

c) Bagaimana menyelesaikan operasi hitung bilangan campuran?. 
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Tahapan berikutnya adalah menyiapkan alat peraga  yang akan 

digunakan yaitu kartu make a match. Setelah itu siswa menyimak 

penjelasan guru tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. 

Kemudian kelas dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama 

dibagi menjadi dua kelompok lagi, kelompok kartu jawaban dan 

kelompok kartu soal. Kelompok pertama mulai bermain make a match. 

Semua siswa sudah diberi kartu masing-masing satu kartu. Kelompok 

kartu soal mencari pasangan yang jawabannya ada dalam kartu jawaban, 

masing-masing mencari pasangannya sendiri-sendiri. Yang pertama kali 

menemukan pasangannya dialah yang menjadi pemenangnya. Kelompok 

yang kedua juga melakukan permainan yang sama. Kemudian guru 

bersama siswa menarik kesimpulan dari permainan tadi. Kesimpulan ini 

merupakan jawaban dari perumusan masalah yang diberikan peneliti 

sebelumnya. 

Pada saat pembelajaran berlangsung, peneliti meminta bantuan 

kepada observer (Guru Pamong) untuk mengamati jalannya 

pembelajaran dari awal hingga akhir pelajaran dengan cara mengisi 

lembar observasi yang telah disediakan. 

Pada pertemuan ketiga Siklus 2 yaitu pemberian evaluasi untuk 

mengukur prestasi belajar siswa setelah menggunakan model make a 

match. Kemudian yang terakhir guru dan siswa bersama-sama 

merefleksi dari semua kegiatan yang sudah dilakukan pada pertemuan 1, 

2, dan 3. Berikut ini adalah hasil belajar siswa pada Siklus 2 : 

 

Tabel 4 

Jumlah Siswa Tuntas dan Tidak Tuntas 

Nilai Jumlah Siswa Persentase 

≥ 60 19 86% 

< 60 3 14% 

Jumlah 22 100% 
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c. Observasi 

Tahap pengamatan dilaksanakan bersamaan dengan tahap tindakan. 

Setiap tindakan yang dilakukan oleh peneliti dan siswa akan diamati 

oleh observer yaitu guru kelas dengan menggunakan pedoman 

pengamatan dan lembar observasi yang telah disediakan. Pengamatan 

dilakukan mulai dari awal pembelajaran sampai pada pemberian 

evaluasi. Dari pengamatan mengajar diperoleh temuan sebagai berikut: 

1. Siswa cenderung ramai dengan temannya dan tidak mendengarkan 

guru menerangkan. Kendala tersebut diatasi guru dengan melakukan 

bimbingan dan memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang 

belum memiliki minat belajar. 

2. Kecepatan siswa dalam menerima pelajaran dan berhitung berbeda-

beda, sehingga guru meminta siswa yang cepat dalam menerima 

perlajaran untuk membantu teman lain yang lambat dalam menerima 

pelajaran. 

3. Pada saat menerima pelajaran siswa tidak terlalu banyak megalami 

kesulitan karena materi yang diberikan masih tergolong mudah. 

4. Siswa mengerjakan soal latihan dengan semangat. 

5. Jumlah siswa yang cenderung ramai dengan teman lainnya sudah 

mulai berkurang. Sebagian siswa kurang teliti dalam mencermati 

soal yang diberikan oleh guru, mereka cenderung cepat menjawab 

soal, tapi jawabannya kurang tepat. 

6. Sebagian siswa yang mengalami kesulitan masih enggan bertanya 

pada guru. 

 

d. Refleksi 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran pada 

siklus II diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Siswa berani bertanya dengan guru maupun siswa lain 

2. Siswa menjadi aktif dalam melakukan kegiatan dengan 

menggunakan model pembelajaran Make a Match 
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3. Hasil evaluasi (posttest) siswa meningkat 

4. Siswa yang ramai sendiri berkurang. 

 

4.2 Analisis Hasil Belajar 

4.2.1  Analisis Hasil Belajar Pada Kondisi Awal (Pra Siklus) 

 Kondisi awal Pra Siklus menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

masih sangat rendah. Banyak siswa yang tidak tuntas dalam belajar. 

Dikarenakan banyak faktor seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal 

ini dapat dikatakan sangatlah memprihatinkan. Berikut disajikan tabel hasil 

belajar siswa pada Pra Siklus : 

 

Tabel 5 

Kategori Hasil Belajar Siswa dari Nilai Pra Siklus 

Nilai Kategori Hasil 

Belajar 

Frekuensi 

(Siswa) 

Persentase  

≥ 60 Tuntas 5 23% 

< 60 Tidak tuntas 17 77% 

 

Berdasarkan Tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa frekuensi terbenyak 

adalah pada kategori hasil belajar “kurang” (< 60) yaitu sebanyak 17 siswa. Hal 

ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas IV B masih kurang. Dapat 

dilihat bahwa dari 22 siswa hanya 23% siswa yang mencapai nilai KKM (tuntas) 

dengan batas ≥ 60 dan 77% siswa yang belum mencapai nilai KKM (tidak tuntas) 

dengan batas < 60. 
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Gambar 1 : grafik nilai Pra Siklus siswa kelas IV B 

 

Berdasarkan hasil analisis yang digambarkan dalam bentuk grafik 

pada gambar 1 diketahui bahwa jumlah siswa yang mendapatkan nilai di 

atas KKM sejumlah 23% atau 5 siswa, yang mendapat nilai di bawah 

KKM sebanyak 77% atau 17 siswa. Dari hasil tes seperti tersebut diatas, 

sebagaian besar siswa belum mencapai ketuntasan belajar, hanya sebagian 

kecil yang telah mencapai ketuntasan belajar. Hanya sebagaian kecil yang 

telah mencapai ketuntasan belajar. 

 

4.2.2  Analisis Hasil Belajar Pada Siklus 1 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Pra Siklus 

dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa rendah. Berbeda pada kondisi 

Siklus 1 terjadi peningkatan jumlah siswa yang mendapat nilai diatas 

KKM. Untuk lebih jelasnya data akan disajikan dalam bentuk grafik. 

Berikut ini adalah grafik nilai posttest siswa pada siklus 1: 
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Gambar 2 : grafik nilai posttest siswa pada siklus 1 

 

Berdasarkan hasil analisis yang digambarkan dalam bentuk grafik pada 

gambar 1 diketahui bahwa jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM 

sejumlah 59% atau 13 siswa, yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 41% 

atau 9 siswa. Dari hasil tes seperti tersebut diatas, sebagian siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa, 

dari kondisi Par Siklus kemudian pada Siklus 1. Meskipun belum mencapai 

indikator kinerja yaitu 80%. Data ketuntasan belajar pada kondisi awal dapat 

diketahui pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 6  

Jumlah Siswa Tuntas dan Tidak Tuntas pada Siklus 1 

Nilai Jumlah Siswa Persentase 

≥ 60 13 59% 

< 60 9 41% 

Jumlah 22 100% 

 

Berdasarkan Gambar 2 dan Tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa dari 

22 siswa terdapat 13 orang siswa yang tuntas (≥ 60) dan 9 siswa yang 
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tidak tuntas (< 60). Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari 

Pra Siklus ke Siklus 1. Berikut akan disajikan tabel perbandingan nilai Pra 

Siklus dan Siklus 1 : 

 

Tabel 7 

Perbandingan Nilai Pra Siklus dan Siklus 1 

 Pra Siklus Siklus 1 

Tuntas (≥ 60)  5 23% 13 59% 

Tidak Tuntas (< 60) 17 77% 9 41% 

Jumlah Siswa 22  22  

 

Berdasarkan data pada tabel 7 tersebut diatas, diketahui bahwa 

siswa kelas 4 yang memiliki nilai kurang dari KKM 60 sebanyak 9 siswa. 

Dengan demikian jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar 

minimum setelah menggunakan model pembelajaran make a match 

meningkat. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

 

 

Gambar 3 : grafik perbandingan jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas 
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Berdasarkan Gambar 3, jumlah siswa yang tuntas yang diambil 

dari nilai pretest pada materi operasi hitung campuran sebelum 

menggunakan model pembelajaran make a match adalah 5 siswa dengan 

persentase 23%. Pada siklus 1, jumlah siswa yang yang tuntas yang 

diambil dari nilai evaluasi (posttest) pada materi operasi hitung campuran 

setelah menggunakan model pembelajaran make a match sebanyak 13 

siswa dengan persentase 59%. Diagram diatas, menunjukkan peningkatan 

jumlah siswa tuntas dari kondisi awal ke siklus 1. Kondisi tersebut diiringi 

juga dengan menurunnya jumlah siswa yang tidak tuntas mulai dari 17 

atau 77% siswa pada saat belum menggunakan model pembelajaran make 

a match dan 9 atau 41% siswa pada siklus 1. 

 

4.2.3 Analisis Hasil Belajar Pada Siklus 2 

Setelah dilaksanakan Siklus 1 tentunya akan dilaksananakan tahap 

berikutnya yaitu Siklus 2. Dikarenakan pada Siklus 1 jumlah siswa yang 

memenuhi KKM belum mencapai 80%, maka dilaksanakan siklus 2. Telah 

ternukti bahwa jumlah siswa yang mencapai KKM meningkat melebihi 

indikator kinerja yang ditetapkan. Berikut ini adalah grafik nilai posttest 

siswa pada siklus 2: 

 

 

Gambar 4 : nilai evaluasi (posttest) pada siklus 2 
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Dari gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa siswa yang mencapai 

batas KKM meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa persentase siswa 

yang tuntas telah mencapai batas indikator kinerja yang telah ditentukan. 

Untuk lebih jelas lagi maka akan disajikan dalam bentuk tabel. Berikut 

adalah tabel jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas : 

 

Tabel 8 

Jumlah Siswa Tuntas dan Tidak Tuntas pada Siklus 2 

Nilai Jumlah Siswa Persentase 

≥ 60 19 86% 

< 60 3 14% 

Jumlah 22 100% 

 

Berdasarkan Grafik 4 dan Tabel 8 diatas, dapat dilihat bahwa dari 

22 siswa terdapat 19 orang siswa yang tuntas (≥ 60) dan 3 siswa yang 

tidak tuntas (< 60). Hal tersebut menunjukkan bahwa pada Siklus 2 

persentase meningkat menjadi 86% siswa yang tuntas dan 14% siswa 

tidak tuntas. Berikut dapat dilihat perbandingan nilai Siklus 1 dan Siklus 

2 : 

Tabel 9 

Perbandingan Nilai Siklus 1 dan Siklus 2 

 Siklus 1 Persentase Siklus 2 Persentase 

Tuntas 13 59% 19 84% 

Tidak Tuntas 9 41% 3 16% 

Jumlah Siswa 22  22  

 

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang tuntas 

meningkat. Dari yang tadi hanya 13 orang siswa tuntas atau 58% 

menjadi 19 orang siswa tuntas atau 86% siswa tuntas. Hal ini juga 

diikuti dengan menurunnya jumlah siswa yang tidak tuntas. Dari 9 
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siswa atau 41% menjadi 3 siswa atau 16% siswa tidak tuntas. Untuk 

lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk grafik : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : grafik perbandingan nilai evaluasi (posttest) siswa pada 

siklus 1 dan siklus 2 

Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat bahwa terdapat 21 siswa yang 

tuntas dan mengalami peningkatan pada siklus 2. Jumlah tersebut telah 

memenuhi indikator kinerja pada penelitian ini yaitu 80% siswa tuntas. 

 

4.2.4 Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar 

   Dari kondisi awal yaitu Pra Siklus hasil belajar siswa sangat 

memprihatinkan, kemudian dilakukan penitian Siklus 1 dan Siklus 2. Dari 

kedua tindakan terjadi peningkatkan yang signifikan dari siklus ke siklus. 

Berikut ini adalah tabel perbandingan antar Siklus : 

 

Tabel 10 

Perbandingan Nilai Pra Siklus dan Siklus 

 Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Tuntas 8 36% 13 59% 18 86% 

Tidak Tuntas 14 64% 9 41% 3 14% 

Jumlah Siswa 22  22  22  
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Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang tuntas terus 

meningkat hingga mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. Untuk lebih 

jelasnya akan disajikan dalam bentuk grafik : 

 

 

Gambar 6 : perbandingan jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas 

 

Berdasarkan Gambar 6, jumlah siswa yang tuntas yang diambil 

dari nilai pra siklus pada materi operasi hitung campuran sebelum 

menggunakan model pembelajaran make a match adalah 5 siswa. Pada 

siklus 1, jumlah siswa yang yang tuntas yang diambil dari nilai evaluasi 

(posttest) pada materi operasi hitung campuran setelah menggunakan 

model pembelajaran make a match sebanyak 13 siswa. Pada siklus 2, 

jumlah siswa yang yang tuntas yang diambil dari nilai evaluasi (posttest) 

pada materi operasi hitung campuran setelah menggunakan model 

pembelajaran make a match sebanyak 19 siswa. Diagram diatas, 

menunjukkan peningkatan jumlah siswa tuntas dari kondisi awal ke siklus 

1. Kondisi tersebut diiringi juga dengan menurunnya jumlah siswa yang 

tidak tuntas mulai dari 17 siswa pada saat belum menggunakan model 
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pembelajaran make a match dan 9 siswa pada siklus 1 dan 3 siswa pada 

siklus 2. Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus 1 yaitu 59% siswa 

tuntas dan pada siklus 2 yaitu 86% siswa tuntas. Hasil tersebut telah 

memenuhi indikator kinerja pada penelitian ini yaitu 80% tuntas dengan 

KKM 60 sehingga siklus dihentikan. 

 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data pada kegiatan pembelajaran di kelas IV SD 

N  Pakis 1 setelah menggunakan model make a match pada mata pelajaran 

Matematika, terlihat ada peningkatan siswa yang tuntas pada siklus I dan siklus II 

yaitu sebesar 13 dan 19 siswa. Melalui perbaikan tindakan yang dilakukan pada 

siklus II, ternyata prestasi belajar siswa meningkat dengan signifikan. Pada siklus 

I terdapat 9 siswa yang mendapat nilai dibawah batas tuntas dan yang tuntas 

hanya 13 siswa, namun pada siklus II diperoleh hasil yang bagus yaitu 19 siswa 

mendapat nilai diatas batas KKM yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan kenyataan tersebut maka terjadi perubahan yang signifikan 

antara nilai KKM yang ditentukan yaitu 60, dengan nilai rata-rata siswa pada 

siklus I maupun siklus II. Hal tersebut terjadi karena setelah guru menggunakan 

model make a match, siswa menjadi lebih aktif dan siswa menambah pengalaman 

baru sehingga lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Persentase 

ketuntasan pada siklus I adalah 59%, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 

86 %. Meskipun penelitian ini sudah mencapai indikator kinerja yaitu 80%, 

namun masih ada 14% atau 3 orang siswa yang belum mencapai KKM. Hal ini 

dikarenakan ketiga orang tersebut memang lamban untuk menerima materi, dan 

memang ketiganya memang dibawah rata-rata nilai akademisnya. 

Jadi, dengan penelitian ini, penggunaan model make a match pada mata 

pelajaran Matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD N 

Pakis 1 Kabupaten Magelang semester II tahun ajaran 2012/ 2013. 


