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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Di dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah 60 siswa kelas 5 SDN 

Sidorejo Lor 01 yang dibagi menjadi 2 kelas parallel, yaitu kelas 5A dan kelas 5B. 

Kelas 5A yang mempunyai 30 siswa menjadi kelas eksperimen di dalam 

penelitian ini sedangkan kelas 5B yang juga memiliki jumlah murid yang sama 

dengan kelas 5A yaitu 30 siswa menjadi kelas kontrol dalam penelitian ini. 

Pemilihan kedua kelas pada SD ini menjadi subjek penelitian didasarkan pada 

a. Kedua kelas yang terletak pada satu SD dengan lokasi yang berdekatan 

b. Prestasi kedua kelas yang hampir sama 

c. Bila dilihat dari hasil uji pre-test yang dilakukan pada awal penelitian, 

kedua kelas memiliki rata-rata yang hampir sama 

d. Keadaan kedua kelas sama baik itu luas ruang maupun fasilitas yang 

menunjang pembelajaran sehari-hari 

e. Jumlah siswa kedua kelas sama, sehingga dalam perbandingan hasil 

yang didapat mempunyai taraf yang sama 

Siswa kelas 5 SD Negeri Sidorejo Lor 01 Salatiga saat ini masih terbiasa 

dengan metode pembelajaran konvensional. Pembelajaran ini berpusat pada guru, 

komunikasi hanya terjadi satu arah yaitu dari guru ke siswa. Pembelajaran ini 

lebih banyak menggunakan ceramah dan demonstrasi, sehingga dirasa hasil 

belajar masih kurang. 

Berdasarkan hasil pre-test yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi 

tentang sub-bab yang belum di dapat dari kedua kelas ini hampir setara yaitu 43 

untuk kelas 5A dan 44,5 untuk kelas 5B. di dalam penelitian ini, terdapat satu 

variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah metode make a match, dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar siswa. 
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4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh siswa kelas 5 SDN Sidorejo Lor 01 

tahun ajaran 2012/2013Salatiga yang berjumlah 60 siswa. Kelas 5 terbagi menjadi 

2 kelas yaitu kelas 5A yang terdiri dari 30 siswa sebagai kelas eksperimen dan 

kelas 5B yang terdiri dari 30 siswa sebagai kelas kontrol. Kedua kelas tersebut 

sebelumnya sudah diuji kesamaan variannya menggunakan aplikasi SPSS 17.0 for 

windows dan menunjukan kelas itu homogen, yang artinya data berdistribusi 

normal dan varian yang dimiliki tidak terlalu berbeda secara signifikan. Hal ini 

dapat menunjukkan bahwa sebelum perlakuan dilakukan, kelas ini sudah memiliki 

bekal kemampuan yang sama sehingga peneliti dapat melanjutkan penelitian 

dengan memberikan perlakuan kepada kepada kelas eksperimen dengan 

menyelenggarakan pembelajaran IPA menggunakan metode make a match yaitu 

metode mencari pasangan menggunakan kartu selama tiga kali tatap muka. Pada 

kelas kontrol pembelajaran menggunakan metode konvensional dimana metode 

pembelajaran ini hanya menggunakan ceramah dan demonstrasi. Setelah kedua 

kelas ini selesai dengan pembelajaran dengan metode yang berbeda, selanjutnya 

diadakan tes akhir atau post test. 

Pada kelas kontrol, siswa menerima pembelajaran dengan metode 

konvensional. Beberapa siswa aktif dalam pembelajaran tetapi beberapa juga yang 

sibuk mengobrol dengan teman sebangku dan bermain dengan alat tulisnya. Di 

sini siswa diajak kembali untuk fokus pada pelajaran dengan ditegur secara wajar 

oleh guru kelasnya. 

Pada awal pelaksanaan kelas eksperimen guru menyiapkan materi IPA 

dengan kartu yang akan digunakan untuk perlakuan. Guru menjelaskan tentang 

materi yang akan dipelajari. Setelah itu guru membagi siswa menjadi 3 kelompok 

besar yang masing- masing terdiri dari tim pemegang kartu soal, tim pemegang 

kartu jawaban dan tim penilai. Sebelumnya guru menjelaskan tentang peraturan 

permainan terlebih dahulu. Pada penghujung pertemuan guru memberikan 

evaluasi mengenai materi yang telah dipelajari terlebih dahulu. 

Pada awal pelaksanaannya, siswa masih sedikit bingung mengenai 

permainan mencocokan kartu, sehingga guru memberi contoh kepada siswa 
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bagaimana bermain dengan mencari pasangan kartu yang dipegang. Pada 

pertemuan kedua dan ketiga siswa sudah mampu bermain mencari pasangan 

kartunya dengan baik dan terlihat senang.  

Pada saat pelaksanaan tes akhir, kelas eksperimen dan kelas control 

melakukan tes pada jam yang sama dan hari yang sama yaitu pada jam pelajaran 

pertama. 

4.3 Hasil Penelitian 

Pada Sub bab ini peneliti akan memberikan paparan mengenai hasil 

penelitan yang sudah dilakukan. 

4.3.1 Hasil Analisis Data Uji Pra Syarat 

Didalam sub bab ini penulis akan memaparkan hasil analisis data dengan 

menggunakan SPSS 17 for windows. Uji ini terdiri atas uji homogenitas dan uji 

normalitas. 

1.  Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas instrumen soal tes dengan bantuan SPSS 17,0  diperoleh hasil  

untuk uji validitas dengan tingkat reliabilitasnya sebesar 0,849 dengan 

interprestasi sangat reliabel. Hasil uji reliabilitas secara lebih rinci dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 Hasil uji reabilitas 

 

 

 

 

 

Dari hasil uji reliabilitas dengan interprestasi bahwa item soal sudah reliabel, 

maka item soal sudah layak digunakan untuk instrumen penelitian.  

  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.849 38 
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2. Uji Homogenitas  

Uji Homogenitas dilakukan pada nilai post test pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Berikut adalah hasil analisis uji homogenitas menggunakan SPSS 

17 for windows. Hasil uji homogenitas post test secara lebih rinci dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini 

Tabel 4.2 Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

EKSPERIMENPOST 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1.426 5 23 .252 

 

Berdasarkan data hasil post test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilakukan uji homogenitas. Setelah pengujian homogenitas, dapat dilihat 

pada tabel Test of Homogenety of Variance bahwa nilai probabilitas (signifikansi) 

adalah 0,252 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, jadi dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelas tersebut mempunyai varian yang sama (varian kelas 

eksperimen dan kelas kontrol). 

3. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data akhir dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan 

pada nilai post test sebelum dilaksanakan pembelajaran baik pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Berikut hasil analisis uji normalitas menggunakan 

SPSS 17 for windows pada data kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tabel 

dibawah ini menunjukan hasil dari uji normalitas. 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  VAR00001 VAR00002 

N 30 30 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 85.8333 70.1667 

Std. Deviation 10.75458 8.45713 

Most Extreme Differences Absolute .151 .129 

Positive .094 .129 

Negative -.151 -.116 

Kolmogorov-Smirnov Z .826 .709 

Asymp. Sig. (2-tailed) .503 .697 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan uji normalitas data post test dapat disimpulkan bahwa data 

kelas eksperimen nilai sig (2-tailed) sebesar 0,503 dan data kelas kontrol  sebesar 

0,697. Karena signifikansi > 0,05 maka data kelas eksperimen dan data kelas 

kontrol dinyatakan berdistribusi normal. 

4.3.2  Hasil Belajar Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

1. Perbedaan Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Data yang telah diperoleh menunjukan bahwa hasil belajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran konvensional terjadi peningkatan antara nilai 

pre test dan post test pada kelas kontrol (kelas 5B) yaitu 44,5 menjadi 70,1. 

2. Perbedaan Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Data yang diperoleh menunjukan bahwa hasil belajar dengan menggunakan 

metode pembelajaran make a match terjadi peningkatan antara nilai pre test dan 

post test paa kelas eksperimen (kelas 5A) yaitu 43 menjadi 85,8. 

3. Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Data yang diperoleh di dalam penelitian menunjukan bahwa hasil 

pembelajaran dengan metode make a match mengalami peningkatan jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan hasil penggunaan metode konvensional, nilai hasil 

belajar rata – rata post test kelas eksperimen kelas 5A SD Negeri Sidorejo Lor 01 
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mencapai 85,8. Sedangkan rata – rata nilai post test kelas kontrol yaitu kelas 5B 

SD Negeri Sidorejo Lor 01 adalah 70,1. 

Berdasarkan penggunaan metode pembelajaran make a match siswa diajak 

untuk lebih aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta mampu untuk 

bekerja sama dengan rekannya dalam memecahkan masalah sehingga hasil belajar 

lebih meningkat. Metode pembelajaran make a match akan menimbulkan suasana 

yang ramai tetapi menyenangkan karena anak belajar sambil bermain mencari 

pasangannya. Anak – anak harus diberikan pembelajaran yang bersifat 

menyenangkan karena akan membuat siswa antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Dari uraian  diatas dapat disimpulkan bahwa metode make a match efektif 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa dan lebih baik jika dibandingkan dengan 

hasil belajar siswa yang menggunakan metode konvensional. 

4.3.3 Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Selama kegiatan pembelajaran, peneliti melakukan observasi dan 

pengamatan. Observasi ini dilakukan di dalam setiap pembelajaran. Penelitian 

yang dilakukan dalam pembelajaran ini terdiri dari 3 kali pertemuan. Sehingga 

hasil yang diperoleh mencakup atas aktifitas guru dan siswa dalam pembelajaran 

selama 3 kali pertemuan. 

1. Hasil Observasi Implementasi RPP Aktifitas Guru 

Hasil observasi aktifitas guru meliputi kemampuan guru dalam 

pembelajaran. Hasil observasi ini meliputi kemampuan guru dalam melaksanakan 

kegiatan persiapan, pelaksanaan, tanggung jawab dan penghargaan di dalam 

pembelajaran. Setiap kegiatan terdiri atas beberapa indikator. Pada aspek 

persiapan terdiri atas 3 indikator. Indikator pertama mengamati tentang 

kemampuan guru dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dalam 

kegiatan ini perolehan prosentase adalah 100%, artinya dalam 3 kali pertemuan 

guru selalu mempersiapkan materi yang akan disampaikan di dalam kelas. Pada 

indikator ke dua guru juga memperoleh prosentasi 100%, dalam artian bahwa 

dalam 3 kali pertemuan guru mempersiapkan dengan baik peralatan yang 

diperlukan selama pembelajaran yaitu kartu soal dan kartu jawaban. Sebelum 
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pembelajaran dimulai guru sudah mempersiapkan evaluasi dengan baik, sehingga 

dalam 3 kali pertemuan guru mendapatkan prosentase 100%. 

Pada aspek berikutnya yaitu pelaksanaan yang terdiri atas 6 indikator. 

Indikator pertama adalah guru melakukan apresepsi. Guru membuka Pelajaran 

dengan salam, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan meberikan motivasi 

dengan sangat baik dalam 3 kali pertemuan sehingga mendapatkan prosentase 

100%. Pada indikator ke 2 yaitu guru melakukan kegiatan eksplorasi dengan baik. 

Di dalam indikator ini guru diminta untuk mampu memancing minat siswa 

terhadap materi dan menjelaskan secara singkat materi pembelajaran yang akan 

diajarkan. Prosentase dari indikator ini pada saat pertemuan pertama adalah 50%, 

sedangkan pertemuan ke 2 dan ke 3 meningkat menjadi 100%. Pada indikator ke 3 

yaitu guru melakukan kegiatan elaborasi dengan baik, prosentase yang di dapat 

adalah 100% selama 3 kali pertemuan. Guru memberikan konfirmasi yang baik 

kepada siswa seperti memfasilitasi peserta didik yang membutuhkan bantuan dan 

bertanya jawab dengan siswa, sehingga prosentase pada indikator ke 4 ini adalah 

100% selama 3 kali pertemuan. Dalam indikator ke 5 ini yaitu kegiatan penutup, 

guru mengajak para siswa untuk menyimpulkan materi bersama dan mengajak 

siswa untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dipelajari dengan baik 

selama 3 kali pertemuan, sehingga mendapatkan prosentase 100%. Selama dalam 

pembelajaran guru menjelaskan materi dengan sangat jelas selama 3 kali 

pertemuan, sehingga prosentase yang didapat adalah 100%. 

Pada aspek berikutnya adalah aspek tanggung jawab yang hanya terdiri dari 

satu indikator yaitu guru bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses 

belajar mengajar. Di dalam 3 kali pertemuan mengajar guru sangat baik dalam 

melaksanakan indikator ini, sehingga prosentase yang di dapat adalah 100%. 

Aspek yang terakhir adalah aspek penghargaan, dimana hanya terdiri dari 

satu indikator yaitu guru memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif pada 

saat kegiatan pembelajaran seperti memberikan pujian kepada siswa yang mau 

aktif dalam pembelajaran. Prosentase yang didapat selama 3 kali pertemuan 

adalah 100%. Aspek ke dua yaitu pelaksanaan pembelajaran  (kegiatan awal dan 

kegiatan inti) terdiri dari  12 indikator dengan rincian 4 indikator dalam kegiatan 
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awal dan 8 indikator pada kegiatan inti.  Saat kegiatan awal guru selalu 

memberikan salam pembuka  dalam setiap pertemuan sehingga guru mencapai 

prosentase 100% pada indikator 4.  Guru melakukan apersepsi dan  motivasi 

dalam setiap pertemuan, prosentase perolehan 100%.  Pada pertemuan 1 guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran tetapi pada pertemuan 2 guru tidak menjelaskan 

tujuan pembelajaran kepada siswa, sehingga prosentase perolehan sebesar 50%.  

Pada indikator 7, guru memperoleh prosentase 100%  karena pada pertemuan 1 

dan 2 guru selalu menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilakukan. 

2. Hasil Observasi Aspek Keaktifan Siswa 

Selain obeservasi guru, observasi juga dilakukan pada keaktifan siswa 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Observasi ini bertujuan untuk 

mengetahui keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kegiatan siswa yang diamati 

terdiri dari 8 indikator di dalam setiap pertemuan.  Hasil observasi diketahui 

bahwa  83,3% siswa antusias mendengarkan instruksi dan penjelasan dari guru. 1 

dan meningkat menjadi  pada pertemuan 93,3% dan meningkat lagi sebesar 100% 

pada pertemuan ke 3.  Siswa mengikuti proses belajar mengajar di kelas sebanyak 

100%  selama 3 pertemuan. Sebanyak 86,6% siswa terlihat aktif saat kegiatan 

mencari  kartu soal yang cocok  dengan kartu jawaban yaitu pada pertemuan 1 dan 

meningkat menjadi 100% pada pertemuan 2 dan pertemuan ke 3. Terdapat 90% 

siswa aktif saat kegiatan mencari  kartu  jawaban yang cocok dengan kartu soal 

yaitu pada pertemuan 1 dan meningkat pada pertemuan 2 dan ke 3 menjadi 100%. 

Saat menjadi kelompok penilai siswa sudah kelihatan aktif dan pertemuan 1 

mencapai 93,3% kemudian meningkat pada pertemuan 2 dan ke 3  yang mencapai 

100%. Pada pertemuan 1 sebagian siswa bertanggung jawab penuh terhadap tugas 

masing-masing sehingga prosentase mencapai 76,6% dan meningkat pada 

pertemuan 2 yaitu 86,6% dan pada pertemuan ketiga naik menjadi 100%. Pada 

pertemuan 1 sebagian siswa tidak menyelesaikan peran dengan baik sehingga 

prosentase mencapai 90% dan meningkat pada pertemuan 2 yaitu 96,6% dan 

meningkat lagi sebesar 100% pada pertemuan ke 3. Sebelum mengakhiri 

pembelajaran siswa dibimbing guru menarik kesimpulan dari materi yang telah 
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dipelajari pada pertemuan  pertama mencapai 80% dan meningkat pada pertemuan 

ke 2 menjadi 90% dan meningkat lagi sebesar 93% pada pertemuan ke 3. Secara 

lebih lengkap hasil observasi keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat 

dilihat pada lampiran  

 

4.3.4 Metode Tes 

Setelah selesai menjalankan perlakuan, kedua kelas diberikan tes akhir. 

Hasil tes akhir tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 Rekap Nilai Post test Hasil Belajar IPA 

 

No Nilai 

Post test 

Eksperimen Kontrol 

Jumlah Jumlah 

1 ≥ 90 14 0 

2 80 – 89 11 6 

3 70-79 3 12 

4 60-69 2 11 

 Minimum 60 55 

 Maksimum 100 85 

 Rata-rata 85,8 70,1 

Tidak Tuntas 2 18 

Tuntas 28 12 

 

Setelah diberikan post test pada kedua kelas dan didapatkan hasil rata-rata 

nilai post test pada kelas eksperimen sebesar 85,8 dan rata-rata pada kelas kontrol 

sebesar 70,1. Dari hasil rata-rata post test dapat dilihat bahwa terdapat rata- tata 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Didukung dengan hasil uji 

hipotesis menggunakan independent sample test yang menunjukkan bahwa sig. 

(2- tailed) untuk nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah 0,000 yang 

berarti kedua kelompok memiliki perbedaan yang signifikan karena 0,000 < 0,05. 

Tingkat ketuntasan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

efektivitas penggunaan metode make a match terhadap pembelajaran IPA kelas 5 

SD. 

4.3.5  Dokumentasi 

Dari penelitian secara dokumentasi didapatkan data dari pre test yang 

dilakukan di awal penelitian. Pembagian kelompok eksperiman dan kelompk 
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kontrol disesuaikan dengan data yang didapatkan dari pre test yang telah 

dilaksanakan. Rata – rata nilai kelas 5A adalah 43 sedangkan kelas 5B adalah 

44,5. Data ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan pemilihan kelas 

eksperimen dan kela kontrol sesuai hasil nilai pre test. Foto – foto selama 

pembelajaran berlangsung terlampir. 

4.4  Uji Hipotesis 

Di dalam uji hipotesis terdapat dua pengujian, yaitu uji signifikansi data dan 

uji observasi hipotesis data observasi siswa. 

1. Uji T-test 

Pengujian hipotesis dilakukan pada hasil post test kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Rumusan pengujiannya sudah tertera pada bab II yaitu: 

H0 : X1=X2 dan nilai sig > 0,05.  

Dari rumusan tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa “Rata-rata hasil belajar 

kelas eksperimen (Kelas VA) sama dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol 

(Kelas VB). artinya “tidak ada keefektifan penggunaan metode pembelajaran 

make a match dengan metode pembelajaran konvensional”. 

 H1 : X1 > X2 dan nilai sig > 0,05 

Yaitu “Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen (Kelas 5A) tidak sama dari rata-

rata hasil belajar kelas kontrol (Kelas 5B). Artinya “ada keefektifan penggunaan 

metode pembelajaran make a match dengan metode pembelajaran konvensional”. 

Uji hipotesis dilaksanakan bertujuan untuk menguji H0 dan H1. Apakah H0 

ditolak dan H1 diterima atau. Untuk menguji hipotesis digunakan uji beda rata-rata 

yaitu Independent Samples T-Test. Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada 

nilai post test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk pengambilan 

keputusan apakah H0 ditolak atau diterima maka menggunakan taraf signifikansi, 

untuk signifikansi > 0,05 H0 diterima (varian sama), signifikansi < 0,05 jadi H0 

ditolak (varian berbeda). Berikut adalah hasil analisis data menggunakan SPSS for 

windows version 17.0. 
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Tabel 4.5 Uji T-test 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce Lower Upper 

NI

LA

I 

Equal 

variances 

assumed 

.046 .831 6.86

7 

58 .000 15.666

67 

2.2814

4 

11.099

86 

20.233

47 

Equal 

variances not 

assumed 

  

6.86

7 

57.5

94 

.000 15.666

67 

2.2814

4 

11.099

18 

20.234

16 

 

Berdasarkan output uji hipotesis dari perhitungan uji beda rata-rata hasil 

belajar IPA kelas eksperimen yaitu kelas 5A yang menggunakan metode make a 

match dan kelas kontrol yaitu kelas 5B dengan menggunakan metode 

pembelajaran konvensional, maka dapat dilihat pada tabel group statistic bahwa 

rata-rata hasil belajar IPA kelas eksperimen memiliki rata-rata sebesar 85,8 

sedangkan kelas kontrol sebesar 70,1. Jadi rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol. Selisih rata-rata kedua kelas tersebut adalah 15,7. 

Kemudian dapat dilihat pada tabel Independent Samples T-Test bahwa nilai sig 

pada kolom Levene’s Tes For Equality Of Variances diperoleh nilai 0,831 jika 

dirumuskan hipotesis yaitu H0 : sig < 0,05 yang berarti sampel tidak homogen dan 

H1 : sig > 0,05 artinya sampel homogen, maka dari hasil output disimpulkan 

bahwa H1 diterima karena sig > 0,05 yaitu 0,831> 0,05 artinya kedua sampel 

adalah homogen. Pada kolom T-Test For Equality Of Means diperoleh nilai 0,000 
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jika pada rumusan hipotesis yaitu H0 : sig > 0,05 artinya tidak ada perbedaan hasil 

belajar IPA kelas eksperimen dan kelas kontrol (tidak ada efektivitas metode 

make a match) dan H1 : sig < 0,05 artinya terdapat perbedaan hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol (terdapat keefektifan metode make a match pada 

pelajaran IPA terhadap hasil belajar), maka dari output dapat disimpulkan bahwa 

H1 diterima karena sig < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 artinya bahwa hasil belajar kelas 

eksperimen yaitu kelas 5A yang menggunakan metode make a match dalam 

pembelajaran berbeda dengan hasil belajar  kelas kontrol yaitu kelas 5B yang 

pembelajarannya menggunakan metode konvensional, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode make a match pada pembelajaran dapat 

efektif digunakan dalam pembelajaran IPA terhadap hasil belajar. 

2. Uji Hipotesis Data Observasi Siswa 

Berdasarkan hasil dari pengamatan akhir yang dilakukan penulis di dalam 

pemberian perlakuan kepada siswa kelas 5A SD Sidorejo Lor 01 Salatiga didapati 

hasil dari ke delapan  indikator observasi sebagai berikut, pada indikator pertama 

yaitu seluruh siswa mendengarkan instruksi dan penjelasan dari guru dengan 

sangat baik dilaksanakan oleh 30 siswa dengan persentase 100%, artinya indikator 

ini dilaksanakan dengan sangat baik. Indikator ke dua yaitu siswa mengikuti 

proses belajar mengajar dengan sangat baik dilaksanakan oleh 30 siswa dengan 

persentase 100% aritinya indikator ini dilaksankan dengan sangat baik. Pada 

indikator ke tiga yaitu siswa aktif saat kegiatan mencari kartu soal yang cocok 

dengan kartu jawaban dilaksanakan oleh 30 siswa dengan persentase 100%, 

artinya indikator ini dilaksanakan dengan baik. Indikator ke empat yaitu siswa 

aktif mengikuti kegiatan mencari kartu soal yang cocok dilaksanakan oleh 30 

siswa dengan persentase 100%, artinya indikator ke empat dilaksanakan dengan 

baik. Indikator ke empat yaitu siswa aktif saat menjadi penilai pasangan kartu 

yang sesuai dilaksanakan oleh 30 siswa dengan persentase 100%, artinya 

indikator ke lima dilaksanakan dengan sangat baik. Indikator ke enam yaitu siswa 

bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan dilaksanakan oleh 30 

siswa dengan persentase 100%, sehingga indikator ini dilaksanakan dengan sangat 

baik. Indikator ke empat yaitu siswa menyelesaikan peran dengan baik 
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dilaksanakan oleh 30 siswa dengan persentase 100%, artinya indikator ke tujuh 

dilaksanakan dengan sangat baik. Indikator ke delapan yaitu siswa dapat menarik 

kesimpulan dari materi yang telah di pelajari dilaksanakan oleh 28 siswa dengan 

prosentase 93,3%, artinya indikator ke delapan dilaksanakan dengan sangat baik. 

Perilaku siswa diatas memiliki persentase diatas 75% sehingga menunjukan 

bahwa siswa sangat aktif selama pembelajaran menggunakan metode make a 

match. Dari ke delapan indikator tersebut ada 7 indikator yang mendapatkan 

persentase akhir persentase 100% dan yang 1  indikator mendapatkan persentase 

93,3% sehingga semua siswa melakukan semua indikator dengan sangat baik 

sehingga seluruh indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 

yang didapatkan oleh siswa karena siswa aktif didalam pembelajaran.  

4.6  Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada kelas eksperimen 

dengan metode pembelajaran make a match dan kelas kontrol dengan metode 

pembelajaran konvensional, terlihat bahwa ada keefektifan penggunaan metode 

pembelajaran make a match terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 

Sidorejo Lor 01 Salatiga. Hal ini berdasarkan dari nilai Asimp.Sig.(2-tailed) pada 

tabel independent sample test yaitu 0,000 < taraf signifikan (a) 0,05 yang berarti 

H0 ditolak. Dengan kata lain hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi dari 

pada rata – rata hasil belajar kelas kontrol. 

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Setyono (2010) yang menyatakan bahwa hasil belajar IPS siswa meningkat 

dengan penggunaan metode pembelajaran make a match. Penelitian ini juga 

sejalan dengan Sukirso (2010) yang menyatakan bahwa ada peningkatan hasil 

belajar menggunakan metode make a match karena siswa sangat antusias dalam 

mengikuti proses belajar mengajar.  

Dari observasi yang dilakukan oleh penulis didapatkan data bahwa seluruh 

siswa melakukan seluruh indikator dengan sangat baik dengan persentase diatas 

75%, dimana 7 indikator mendapatkan persentase akhir 100% dan 1 indikator 

mendapatkan persentase 93,3% sehingga seluruh siswa melakukan seluruh 
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indikator dengan baik sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar yang 

didapatkan oleh siswa. 

Adanya perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

disebabkan karena penggunaan  metode pembelajaran  pada kelas eksperimen. 

Pembelajaran pada kelompok eksperimen mendorong siswa untuk aktif,  saling 

bekerjasama,  mengalami langsung serta melatih  ketelitian dan kecepatan siswa 

dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran yang digunakan juga mengaj arkan 

siswa  tentang  kerjasama, tanggung jawab, kreatif, dan percaya diri. 

 


