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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan  

4.1.1. Gambaran Sekolah 

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Jambangan Kecamatan Geyer 

Kabupaten Grobogan. SD Negeri 2 Jambangan terletak di desa Jambangan 

Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Jarak tempuh ke 

SD Negeri 2 Jambangan dari jalan raya kurang lebih 10 meter. Dengan kata lain 

letak SD Negeri 2 Jambangan mudah dijangkau baik siswa maupun guru. 

Pembelajaran di SD Negeri 2 Jambangan dilaksanakan mulai hari Senin sampai 

hari Sabtu. Proses pembelajaran dilakukan mulai pukul 07.00 sampai pukul 12.30, 

sedangkan untuk hari Jumat dan Sabtu dimulai pukul 07.00 sampai pukul 11.00 

siang. 

4.1.2 Gambaran Subjek Penelitian  

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan 

Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan yang berjumlah 16 siswa terdiri dari 10 

siswa perempuan dan 6 siswa laki-laki yang mempunyai karakteristik seperti suka 

berbicara sendiri saat diterangkan guru, suka bermain, siswa butuh waktu untuk 

memahami materi yang diajarkan guru, dan siswa kurang bersemangat saat 

menerima pelajaran. Penelitian di SD Negeri 2 Jambangan Siswa Kelas IV 

dilakukan pada mata pelajaran IPA khususnya tentang “Perubahan kenampakan 

permukaan bumi dan benda langit”. 

4.1.3 Kondisi Awal 

 Sebelum pelaksanaan siklus I dan II, terlebih dahulu peneliti melakukan 

observasi awal semester II dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa. Pelaksanaan pembelajaran di kelas IV SD Negeri 2 Jambangan masih 

berlangsung secara konvensional yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa 

hanya pada posisi sebagai objek belajar, siswa hanya tempat menerima transfer 

pengetahuan dari guru. Kegiatan ini tercermin pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung dimana guru hanya ceramah, menjelaskan materi pada buku paket, 
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memberi contoh, memberi latihan soal, sedangkan kegiatan siswa hanya diam, 

bercerita sendiri dan mencatat, menghafal, kemudian mengerjakan soal, siswa 

pada posisi pasif. Di dalam kegiatan pembelajaran guru adalah segalanya, 

sedangkan siswa hanya menerima apa yang diberikan oleh guru, motivasi belajar 

dan latar belakang sosial siswa tidak dijadikan pertimbangan guru didalam 

mendesain pembelajaran, pembelajaran berlangsung sebagai rutinitas dari hari ke 

hari, akibatnya adalah siswa cenderung bosan dan tidak kreatif.  

 Hasil belajar siswa juga ditentukan oleh aktivitas siswa di rumah, 

sedangkan di rumah sebagian besar siswa tidak mendapat dukungan orang tua 

dalam upaya meningkatkan semangat belajar. Hal itu terjadi karena orang tua 

sibuk bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, 

karena sebagian besar siswa adalah anak petani bahkan ada juga yang orang 

tuanya buruh di Jakarta sehingga kurang mengurusi anaknya. Di samping itu 

kondisi orang tua memiliki pendidikan yang rendah dan sebagian besar hanya 

tamat Sekolah Dasar, maka mereka kurang memperhatikan terhadap pendidikan 

anaknya. Siswa juga memiliki pandangan bahwa pelajaran IPA adalah pelajaran 

yang sulit, membosankan sehingga siswa kurang tertarik terhadap pembelajaran 

IPA. 

 Ketuntasan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA kelas IV SD 

Negeri 2 Jambangan belum menunjukkan hasil yang diharapkan, dilihat dari nilai 

ulangan harian siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV pada Semester I Tahun 

Pelajaran 2014/2015 diperoleh data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

Tabel 4.1 

Hasil Belajar IPA Pada Kondisi Awal 

 

No. Rentang nilai Banyak siswa Persentase 

1. 31 - 40 1 6,25% 

2. 41 - 50 1 6,25% 

3. 51 - 60 2 12,5% 

4. 61 - 70 6 37,5% 

5. 71 - 80 5 31,25% 

6. 81 - 90 1 6,25% 

Jumlah Siswa 16 100% 

Nilai Rata-rata 66,68 

Nilai Tertinggi 85 

Nilai Terendah 40 

 

 Dari tebel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil ulangan harian IPA siswa yang 

belum tuntas sejumlah 9 siswa, sedangkan yang sudah tuntas (KKM = 70) 

sejumlah 7 siswa yang dapat diuraikan jumlah siswa yang mendapat nilai antara 

31- 40 sejumlah 1 siswa, nilai antara 41-50 sejumlah 1 siswa, nilai antara 51-60 

sejumlah 2 siswa, nilai antara 61-70 sejumlah 6 siswa, nilai antara 71-80 sejumlah 

5 siswa, dan nilai 81-90 sejumlah 1 siswa. Dari daftar nilai pada kondisi awal, 

nilai tertinggi adalah 85 dan nilai terendahnya 40 lihat lampiran halaman 144. 

 Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel 4.1 dapat dilihat pada gambar 1 

sebagai berikut: 

 

Gambar I 

Hasil Belajar IPA Pada Kondisi Awal 
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Belum 
Tuntas 
56,3% 

 

Tuntas  
43,7% 

 Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM= 70) data hasil perolehan 

nilai pada kondisi awal/sebelum tindakan dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Ketuntasan Belajar Pada Kondisi Awal 

 

No. Ketuntasan belajar Banyak siswa Persen (%) 

1. Tuntas 7 43,7% 

2. Belum tuntas 9 56,3% 

Jumlah 16 100% 

       

 Hasil belajar siswa pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan dapat 

diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai kurang dari (KKM =70) sejumlah 9 

siswa atau 56,3% dari total keseluruhan siswa, sedangkan yang sudah mencapai  

KKM sebanyak 7 siswa dengan persentase 43,7% dari total keseluruhan siswa. 

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa persentase jumlah siswa yang telah 

mencapai KKM lebih kecil dibandingkan dengan jumlah siswa yang belum 

berhasil mencapai KKM. Hasil belajar siswa pada tabel 4.2 dapat dilihat pada 

gambar 2 berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Ketuntasan Belajar IPA Kondisi Awal 

 

 Berdasarkan hasil belajar IPA yang masih rendah, dibuktikan dengan nilai 

ulangan mata pelajaran IPA semester I siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan 

maka peneliti merasa perlu mengadakan perbaikan pembelajaran IPA dengan 

menerapkan model pembelajaran Make A Match, sebagai upaya untuk 
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meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA melalui penelitian tindakan kelas 

yang dilaksanakan sebanyak dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. 

4.1.4 Deskripsi Siklus I 

 Pada deskripsi siklus I ini, menguraikan tentang tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pelaksanaan observasi, hasil tindakan dan refleksi pada 

siklus I. Kegiatan pembelajaran pada siklus I ini dibagi menjadi dua kali 

pertemuan, masing-masing pertemuan berlangsung selama dua kali 35 menit. 

4.1.4.1 Tahap Perencanaan siklus I 

 Dalam tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang 

akan digunakan dalam penelitian dengan metode pembelajaran Make A Match 

antara lain menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV dan mengkaji indikator-

indikatornya, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan alat evaluasi untuk mengukur tingkat 

keberhasilan dalam pembelajaran dan yang terakhir menyiapkan alat peraga. 

Setelah semua perangkat pembelajaran disiapkan langkah selanjutnya adalah 

menyiapkan lembar observasi yang digunakan untuk menilai pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode Make A Match. 

4.1.4.2 Pelaksanaan Siklus I 

a. Pertemuan Pertama 

 Pelaksanaan tindakan pertama dilakukan pada hari Sabtu, 21 Maret 2015 

dimana pembelajaran dilakukan selama 2 x 35 menit yang dimulai pada pukul 

07.00-08.10 WIB. Pada pertemuan pertama membahas materi perubahan 

kenampakan bumi. Pada kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan 

mengucap salam, mempresensi siswa, melakukan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang memacu siswa untuk aktif berifkir terkait dengan 

materi dan memotivasi siswa. Guru kelas menjelaskan kepada siswa tentang 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru menunjukkan gambar dan 

menjelaskan  materi tentang perubahan kenampakan bumi dan bertanya jawab 

dengan siswa agar siswa lebih memahami dan mendalami materi. Guru 

menjelaskan langkah model pembelajaran Make A Match. Guru membagi siswa 

dalam dua kelompok dan membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa, 
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setiap siswa mendapat satu buah kartu (kartu soal/kartu jawaban). Guru 

menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan siswa dalam kegiatan 

diskusi. Kemudian guru memberi waktu kepada siswa untuk memikirkan jawaban 

dari kartu yang dipegang sambil mencocokkan kartunya dengan temannya yang 

mendapat kartu soal/kartu jawaban. Pada saat diskusi berlangsung guru 

berkeliling untuk membimbing siswa dalam melakukan diskusi. Setelah siswa 

dapat mencocokkan kartunya baik kartu soal maupun kartu jawaban siswa duduk 

dengan tiap pasangannya kemudian guru memberi kesempatan lagi kepada siswa 

untuk mengoreksi kembali jawaban dari kartu yang mereka pegang. Siswa yang 

dapat mencocokkan kartunya baik kartu soal maupun kartu jawaban dengan benar 

akan mendapatkan poin, masing-masing pasangan soal dan jawaban menunjukkan 

hasil diskusinya di depan kelas. Setelah satu babak selesai, kartu dikocok agar 

masing-masing siswa mendapatkan kartu yang berbeda. Jika siswa tidak dapat 

mencocokkan kartunya dengan benar maka akan mendapatkan hukuman yang 

telah disepakati bersama. Dengan bimbingan guru, bersama-sama siswa 

mencocokkan hasil kerja yang telah dilakukan. Pada kegiatan penutup guru 

membimbing siswa membuat rangkuman dan melakukan refleksi terhadap 

pelajaran yang dilakukan. 

b. Pertemuan Kedua 

 Pertemuan kedua pada siklus pertama merupakan lanjutan dari pertemuan 

pertama yaitu melanjutkan materi serta pemantapan materi melalui pelaksanaan 

Make A Match. Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Maret 2015 

dimana pembelajaran dilakukan selama 2 x 35 menit yang dimulai pada pukul 

07.00-08.10 WIB. Pada kegiatan awal guru membuka pelajaran, berdoa, 

mempresensi siswa, memberikan apersepsi dengan mengulas kembali sedikit 

materi pelajaran yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya dengan melakukan 

tanya jawab pada siswa dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai kepada siswa. Di dalam kegiatan inti guru 

menunjukkan gambar pasang naik dan pasang surut air laut dan siswa diminta 

untuk memberikan komentar mengenai poster pasang naik dan pasang surut. 

Kemudian pada kegiatan elaborasi langkah pembelajaran sama dengan pertemuan 
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pertama namun pada kegiatan elaborasi pertemuan kedua membahas pasang surut 

dan pasang naik air laut. Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan 

dilakukan siswa dalam kegiatan diskusi. 

 Tahap selanjutnya adalah pembagian kartu soal dan kartu jawaban kepada 

setiap siswa. Siswa diminta untuk memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang 

dipegang. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya baik kartu soal maupun 

kartu jawaban dengan benar akan mendapatkan poin, dan masing-masing 

pasangan soal dan jawaban menunjukkan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah 

satu babak selesai, kartu dikocok lagi agar masing-masing siswa mendapat kartu 

yang berbeda. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya  dengan benar, maka 

akan mendapat hukuman yang telah disepakati. Dengan bimbingan guru, 

bersama-sama siswa mencocokkan hasil kerja yang telah dilakukan. Pada kegiatan 

akhir guru membimbing siswa membuat rangkuman dan melakukan refleksi serta 

melakukan evaluasi berupa soal pilihan ganda. Guru membagi lembar soal 

evaluasi dan siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tertib dan jujur. Guru 

mengawasi jalannya evaluasi pembelajaran. Siswa mengumpulkan pekerjaan 

mereka dengan tertib. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Guru 

mengakhiri pembelajaran dengan mengucap salam penutup. 

4.1.4.3 Observasi Siklus I 

a. Pertemuan Pertama 

 Dari hasil observasi yang dilakukan observer, pada persiapan yang 

dilakukan oleh guru, guru sudah menyediakan alat, media, dan sumber belajar 

yang relevan dalam proses pembelajaran. Pada siklus I pertemuan I guru sudah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kegiatan awal dengan doa, absensi, 

namun guru terlihat sedikit canggung dan grogi pada saat pembelajaran 

dikarenakan di SD tersebut jarang sekali diberi metode pembelajaran selain 

konvensional, guru kurang jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

materi pembelajaran. Guru sudah menjelaskan langkah-langkah metode 

pembelajaran Make A Match kepada siswa. Guru belum meminta siswa untuk 

memikirkan jawaban dari soal/jawaban yang diterima siswa. Guru juga belum 

mengocok lagi kartunya sehingga siswa tidak mendapatkan soal yang berbeda dari 
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sebelumnya, dan guru tidak membimbing siswa dalam mencocokkan hasil kerja 

siswa. 

 Pada pertemuan I ini masih banyak yang tidak memperhatikan penjelasan 

guru tentang materi yang dipelajari, ada sebagian siswa yang malah asyik bermain 

sendiri dan siswa juga masih terlihat sedikit bingung dengan metode pembelajaran 

Make A Match, sehingga siswa belum aktif dalam pembelajaran. Kerjasama siswa 

dalam diskusi juga masih kurang, dan pada saat presentasi masih banyak siswa 

yang gaduh sendiri dan tidak memperhatikan teman yang ada di depan kelas. 

Siswa juga belum aktif dalam menanggapi presentasi dari hasil pasangan lain. 

Pada saat membuat kesimpulan dan tanya jawab masih banyak siswa yang belum 

aktif dalam menyampaikan pendapatnya. 

b. Pertemuan Kedua  

 Dari hasil observasi yang dilakukan oleh observer, pada pertemuan II ini 

kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Guru sudah menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan materi pelajaran dengan baik. Guru juga tidak canggung 

lagi dan grogi dalam pembelajaran menggunakan metode Make A Match, dan 

dalam membimbing siswa sudah lebih baik. Siswa juga sudah mulai paham 

dengan metode pembelajaran Make A Match, sehingga keaktifan dan antusias 

siswa sudah mulai berkembang dari pertemuan sebelumnya. Kegaduhan didalam 

kelas juga sudah mulai berkurang, dan kerjasama siswa dalam diskusi juga belum 

maksimal, karena masih banyak siswa yang bermain sendiri. Guru juga belum 

bisa sepenuhnya mengarahkan siswa pada saat permainan sehingga siswa 

mengalami kesulitan pada saaat mencari pasangan. Tetapi siswa masih terlihat 

pasif untuk menanggapi presentasi dari pasangan lain. Dari hasil kegiatan 

pembelajaran pertemuan pertama sampai pertemuan kedua dan diakhiri dengan 

pelaksanaan tes evaluasi hasil belajar siswa. Tes dilakukan secara klasikal dan 

diikuti oleh semua siswa kelas IV sejumlah 16 siswa.  
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Tabel 4.3 

Hasil Observasi Guru Dalam Pembelajaran Make A Match Siklus I 

 

 

 

No Uraian kegiatan guru 

Siklus I 

Pertemuan 

1 2 

Ya Tidak Ya Tidak 

1. Guru mempersiapkan ruang, alat, media 

pembelajaran. 

      

2. Guru memeriksa kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran dengan menyuruh siswa 

mengeluarkan alat tulisnya. 

      

3. Guru mengawali pembelajaran dengan 

menyapa, mengucapkan salam dan 

mengabsen siswa. 

      

4. Guru menyampaikan apersepsi tentang 

materi yang akan dipelajari. 
      

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran       

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

agar semangat dalam pembelajaran 
      

7. Guru menjelaskan materi pembelajaran.       

8. Guru dan siswa bertanya jawab tentang 

materi yang dipelajari. 

      

9. Guru menyiapkan kartu berisi soal dan 

jawaban. 

      

10. Guru menjelaskan cara permainan model 

Make A Match. 

      

11. Guru membagikan kartu soal dan kartu 

jawaban kepada siswa. 

      

12. Guru meminta siswa untuk memikirkan 

jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. 

      

13. Guru meminta masing-masing pasangan 

untuk menunjukkan hasil diskusinya. 

      

14. Guru mengkocok lagi kartunya agar siswa 

mendapat kartu yang berbeda. 

      

15. Guru membimbing siswa dalam 

mencocokkan hasil kerja siswa. 

      

16. Guru bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum jelas. 

      

17. Guru dan siswa membuat kesimpulan.       

18. Guru memberikan penguatan/ refleksi       

19. Guru memberikan tugas kepada siswa.       

20. Guru mengakhiri pelajaran dengan 

mengucap salam. 
      

Jumlah 17 3 20 0 
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Tabel 4.4 

Hasil Observasi Siswa Dalam Pembelajaran Make A Match Siklus I 

 

No Respon siswa 

Siklus I 

Pertemuan 

1 2 

Ya Tidak Ya Tidak 

1.  Apakah siswa siap dalam mengikuti 

pembelajaran? 

      

2. Apakah siswa memperhatikan penjelasan 

materi? 

      

3. Apakah siswa terlibat aktif dalam 

permainan pasangan kartu? 

      

4. apakah siswa dapat menjawab soal dari 

pasangan kartu? 

      

5. Apakah siswa mempresentasikan jawaban 

hasil pasangan kartunya? 

      

6. Apakah siswa menanggapi presentasi dari 

hasil pasangan lain? 

      

7. Apakah siswa terlibat dalam menyusun 

kesimpulan pembelajaran? 

      

Jumlah 4 3 5 2 

 

4.1.4.4 Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dari pertemuan 

pertama dan kedua maka selanjutnya diadakan refleksi atas pelaksanaan tindakan 

pembelajaran siklus I. Hasil refleksi diambil dari hasil observasi yang 

dilaksanakan pada siklus I. Refleksi ini digunakan sebagai bahan perbaikan 

dengan membadingkan hasil tindakan selama proses pembelajaran dengan 

indikator aktivitas yang telah ditetapkan. Selain itu kegiatan refleksi juga 

dilakukan untuk mengetahui manfaat dari tindakan pembelajaran menggunakan  

model Make A Match, kegiatan refleksi juga dimaksudkan untuk mengetahui 

kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan tindakan pembelajaran yang 

dilakukan. Dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model 

Make A Match dapat memperoleh pengalaman dan wawasan yang baru di dalam 

pembelajaran. Selain itu guru juga merasa lebih mudah dalam mengajar 

khususnya di dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Sementara itu 

bagi siswa dengan kegiatan pasang kartu dalam  Make A Match siswa merasa 

suasana pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan lagi. Siswa 
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tidak harus selalu mendengarkan penjelasan guru dengan ceramah. Kegiatan 

diskusi dan kerjasama yang dilakukan antar siswa dalam kegiatan pasang kartu 

menjadikan materi pelajaran dapat dipahami dengan mudah oleh siswa 

menggunakan cara unik dan berbeda melalui permainan pasang kartu. 

Berdasarkan hasil yang sudah dianalisis pada data observasi kegiatan guru belum 

melakukan semua langkah-langkah sesuai sintak. Untuk observasi kegiatan pada 

siswa juga mengalami hal yang sama yaitu belum melakukan semua langkah-

langkah sesuai sintak. 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada pelaksanaan tindakan siklus I 

dapat diketahui beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan tindakan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Make A Match. Kekurangan 

yang ditemui selama tindakan pembelajaran menjadikan proses pembelajaran 

yang berlangsung menjadi kurang masikmal. Kelebihan dan kekurangan tersebut 

diantaranya: 

1. Kelebihan  

a. Rancangan pembelajaran sudah tersusun dengan baik terlihat dari beberapa 

aspek yang sudah mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut 

belum mencapai maksimal. 

b. Kegiatan pembelajaran nampak lebih menarik, antusias siswa untuk 

mengikuti pembelajaran lebih meningkat dengan menggunakan model 

pembelajaran Make A Match. 

c. Kondisi pembelajaran yang terbentuk lebih baik, dominasi guru dalam 

pembelajaran berkurang terlihat dari peningkatan aspek guru dalam 

mengorganisasikan dalam kegiatan pasang kartu sehingga guru sudah tidak 

mendominasi pembelajaran dengan ceramah terus menerus tetapi 

pembelajaran lebih terarah kepada aktivitas siswa dalam Make A Match. 

2. Kekurangan  

a. Ketika kegiatan refleksi berlangsung siswa masih kebingungan dengan apa 

yang guru sampaikan. 



58 
 

 
 

b. Penerapan pembelajaran Make A Match belum terbiasa dilaksanakan oleh 

siswa, sehingga pada awal-awal proses pembelajaran berlangsung siswa 

masih bingung dan merasa canggung di dalam proses pembelajaran. 

c. Beberapa siswa masih malu-malu dan kurang aktif dalam menyampaikan 

gagasan atau pendapat. 

d. Masih ada beberapa siswa yang belum bekerjasama secara optimal dalam 

kegiatan pasang kartu sehingga diskusi dalam kegiatan pasang kartu belum 

berjalan dengan kondusif. 

4.1.5 Siklus II 

 Praktek pembelajaran dilaksanakan dengan pokok bahasan perubahan 

penampakan benda langit. Siklus II dilakukan melalui dua pertemuan. 

Pelaksanaan siklus II dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

4.1.5.1 Perencanaan Siklus II 

 Persiapan yang dilakukan peneliti untuk melaksanakan siklus II ini agar 

efektifitas pembelajaran dapat meningkat dibanding pada siklus I adalah melihat 

dan menelaah hasil refleksi siklus I. Mencari alternatif untuk memperbaiki 

kekurangan-kekurangan dan mempertahankan bahkan meningkatkan kelebihan 

pada siklus I. Selanjutnya menelaah materi pembelajaran IPA kelas IV yaitu 

dengan mengkaji indikator-indikatornya. Mencari sumber belajar yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

sesuai dengan indikator dan tujuan yang telah dikaji. Menyiapkan alat peraga 

yang akan digunakan saat pembelajran berlangsung yaitu gambar kenampakan 

langit, bola, dan senter. Menyiapkan lembar observasi untuk menilai pelaksanaan 

pembelajaran, dan yang terakhir menyiapkan alat evaluasi. 

4.1.5.2 Pelaksanaan Siklus II 

a. Pertemuan Pertama 

 Pelaksanaan  siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 9 

April 2015 melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. Kegiatan yang dilakukan 

pada kegiatan awal yaitu guru mengucapkan salam dan salah satu siswa di minta 

memimpin doa. Kemudian guru mengabsen siswa, setelah itu guru melakukan 

apersepsi dan motivasi dengan mengajak siswa bernyanyi bintang kecil. 
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Kemudian guru menghubungkan jawaban siswa dengan materi yang akan 

dipelajari yaitu penampakan benda langit. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai.  

 Pada kegiatan inti Guru menunjukkan gambar tentang kenampakan benda 

langit kepada siswa, kemudian siswa diminta untuk memberikan pendapatnya. 

Guru menjelaskan materi dan menjelaskan langkah-langkah metode pembelajaran 

Make A Match. Pertama guru membagi siswa dalam dua kelompok. Kelompok A 

mendapat kartu soal dan kelompok B mendapat kartu jawaban. Setelah masing-

masing siswa mendapatkan kartu kemudian guru memberi waktu 1 menit untuk 

memikirkan jawaban dari kartu yang dipegang oleh masing-masing siswa. 

Kemudian dimulai permainan mencari pasangan, setelah siswa mendapatkan 

jawaban lalu duduk dengan tiap pasangannya kemudian guru memberi 

kesempatan lagi kepada siswa untuk mengoreksi kembali jawaban dari kartu yang 

mereka pegang. Guru memanggil tiap pasangan untuk mempresentasikan hasil 

yang diperoleh dari permainan, kemudian kartu dikocok lagi agar semua siswa 

mendapat kartu yang berbeda. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya 

dengan benar maka akan mendapat hukuman yang telah disepakati. Guru 

membimbing siswa dalam mencocokkan hasil kerjanya secara bersama-sama. 

Pada kegiatan akhir kegiatan yang dilakukan adalah guru bertanya kepada siswa 

tentang materi yang belum jelas. Guru memberikan penguatan dan motivasi 

kepada siswa agar lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Guru dan siswa 

membuat kesimpulan. 

 Pada kegiatan penutup guru bersama siswa merefleksi pembelajaran yang 

dilakukan. Guru memberikan tugas rumah dan menutup pembelajaran dengan 

mengucap salam. 

b. Pertemuan Kedua  

 Pelaksanaan  siklus II pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jumat, 10 

April 2015 melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. Kegiatan yang dilakukan 

pada kegiatan awal yaitu guru mengucapkan salam dan salah satu siswa diminta 

memimpin doa. Kemudian guru mengabsen siswa, setelah itu guru melakukan 
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apersepsi dan motivasi dengan bertanya kepada siswa tentang materi yang lalu. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

 Pada kegiatan inti Guru meminta dua orang siswa untuk 

mendemonstrasikan tentang kenampakan bulan, kemudian siswa diminta untuk 

memberikan pendapatnya. Guru menjelaskan materi dan menjelaskan langkah-

langkah metode pembelajaran Make A Match. Pertama guru membagi siswa 

dalam dua kelompok. Kelompok A mendapat kartu soal dan kelompok B 

mendapat kartu jawaban. Setelah masing-masing siswa mendapatkan kartu 

kemudian guru memberi waktu 1 menit untuk memikirkan jawaban dari kartu 

yang dipegang oleh masing-masing siswa. Kemudian dimulai permainan mencari 

pasangan, setelah siswa mendapatkan jawaban lalu duduk dengan tiap 

pasangannya kemudian guru memberi kesempatan lagi kepada siswa untuk 

mengoreksi kembali jawaban dari kartu yang mereka pegang. Guru memanggil 

tiap pasangan untuk mempresentasikan hasil yang diperoleh dari permainan, 

kemudian kartu dikocok lagi agar semua siswa mendapat kartu yang berbeda. Jika 

siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan benar maka akan mendapat 

hukuman yang telah disepakati. Guru membimbing siswa dalam mencocokkan 

hasil kerjanya secara bersama-sama.  

 Pada kegiatan akhir guru membimbing siswa membuat rangkuman dan 

melakukan refleksi serta melakukan evaluasi berupa soal pilihan ganda. Guru 

membagi lembar soal evaluasi dan siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tertib 

dan jujur. Guru mengawasi jalannya evaluasi pembelajaran. Siswa mengumpulkan 

pekerjaan mereka dengan tertib. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup. 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucap salam penutup. 

4.1.5.3 Observasi Siklus II 

a. Pertemuan Pertama  

 Pada saat pembelajaran siklus II pertemuan pertama berlangsung, peneliti 

meminta bantuan observer untuk mengamati jalannya pembelajaran dari awal 

hingga akhir pembelajaran dengan cara mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan. Dari hasil observasi tersebut dapat diketahui bahwa dengan metode 

pembelajaran Make A Match proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. 
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Guru dalam membimbing siswa sudah baik terlihat dari semua siswa sudah teratur 

dalam menjalankan permanian. Saat pembelajaran berlangsung siswa sudah 

memperhatikan dengan baik dan tidak gaduh sendiri. Siswa sudah mulai terbiasa 

dan sangat tertarik dengan metode pembelajaran Make A Match. Siswa terlihat 

antusias dalam mengikuti proses belajar mengajar. Siswa belum aktif dalam 

menanggapi presentasi dari pasangan lain. Umpan balik yang diberikan guru 

sudah bisa diterima siswa dengan baik. 

b. Pertemuan Kedua 

 Dari hasil observasi yang dilakukan observer, pada pertemuan kedua 

pembelajaran sudah baik hal ini terlihat bahwa siswa sudah mulai tertarik dengan 

metode pembelajaran Make A Match yang diberikan selama pembelajaran. 

Presentasi kelompok sudah dipantau dengan baik dan siswa dalam menyampaikan 

presentasinya sudah cukup baik dan percaya diri. Siswa sudah mulai berani 

mengeluarkan pendapatnya untuk menanggapi presentasi kelompok lain. Selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung, semangat dan minat belajar siswa sudah baik 

hal ini dibuktikan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dan keingintahuan siswa 

untuk memahami materi pembelajaran. Dari hasil kegiatan pembelajaran 

pertemuan pertama sampai pertemuan kedua dan diakhiri dengan pelaksanaan tes 

evaluasi hasil belajar siswa. Tes dilakukan secara klasikal dan diikuti oleh semua 

siswa kelas IV sejumlah 16 siswa.  
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Tabel 4.5 

Hasil Observasi Guru Dalam Pembelajaran Make A Match Siklus II 

 

 

 

No Uraian kegiatan guru 

Siklus II 

Pertemuan 

1 2 

Ya Tidak Ya Tidak 

1. Guru mempersiapkan ruang, alat, media 

pembelajaran. 

      

2. Guru memeriksa kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran dengan menyuruh siswa 

mengeluarkan alat tulisnya. 

      

3. Guru mengawali pembelajaran dengan 

menyapa, mengucapkan salam dan 

mengabsen siswa. 

      

4. Guru menyampaikan apersepsi tentang 

materi yang akan dipelajari. 
      

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran       

6. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

agar semangat dalam pembelajaran 
      

7. Guru menjelaskan materi pembelajaran.       

8. Guru dan siswa bertanya jawab tentang 

materi yang dipelajari. 

      

9. Guru menyiapkan kartu berisi soal dan 

jawaban. 

      

10. Guru menjelaskan cara permainan model 

Make A Match. 

      

11. Guru membagikan kartu soal dan kartu 

jawaban kepada siswa. 

      

12. Guru meminta siswa untuk memikirkan 

jawaban atau soal dari kartu yang 

dipegang. 

      

13. Guru meminta masing-masing pasangan 

untuk menunjukkan hasil diskusinya. 
      

14. Guru mengkocok lagi kartunya agar siswa 

mendapat kartu yang berbeda. 
      

15. Guru membimbing siswa dalam 

mencocokkan hasil kerja siswa. 
      

16. Guru bertanya kepada siswa tentang materi 

yang belum jelas. 
      

17. Guru dan siswa membuat kesimpulan.       

18. Guru memberikan penguatan / refleksi       

19. Guru memberikan tugas kepada siswa.       

20. Guru mengakhiri pelajaran dengan 

mengucap salam. 
      

Jumlah 20 0    20 0 
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Tabel 4.6 

Hasil Observasi Siswa Dalam Pembelajaran Make A Match Siklus II 

 

No Respon siswa 

Siklus II 

Pertemuan 

1 2 

Ya Tidak Ya Tidak 

1.  Apakah siswa siap dalam mengikuti 

pembelajaran? 

      

2. Apakah siswa memperhatikan penjelasan 

materi? 

      

3. Apakah siswa terlibat aktif dalam permainan 

pasangan kartu? 

      

4. apakah siswa dapat menjawab soal dari 

pasangan kartu? 

      

5. Apakah siswa mempresentasikan jawaban 

hasil pasangan kartunya? 

      

6. Apakah siswa menanggapi presentasi dari 

hasil pasangan lain? 

      

7. Apakah siswa terlibat dalam menyusun 

kesimpulan pembelajaran? 

      

Jumlah 3 4 5 0 

 

4.1.5.4 Refleksi Siklus II 

 Berdasarkan observasi dari pelaksanaan siklus II dalam kegiatan 

pembelajaran siswa sudah cukup antusias dan aktif dibandingkan saat 

pembelajaran siklus I, hal ini terjadi karena siswa sudah mulai terbiasa dengan 

metode pembelajaran Make A Match yang digunakan selama proses belajar 

mengajar berlangsung. Selain itu juga siswa pada siklus I kurang mendengarkan 

arahan dari guru. Pada siklus II ini sudah dapat memperhatikan dengan baik. 

4.2 Hasil dan Analisis Tindakan 

 Pada sub bab hasil dan analisis tindakan ini, akan menguraikan mengenai 

hasil tindakan yang diperoleh dari data hasil tes evaluasi mata pelajaran IPA siswa 

kelas IV yang dilaksanakan pada akhir siklus I dan siklus II. Dari data tersebut 

kemudian dianalisis pada sub bab analisis tindakan dengan membandingkan 

perolehan data pada kondisi awal, siklus I dan siklus II. Nilai kondisi awal 

diperoleh dari data nilai ulangan harian siswa kelas IV semester 1. 
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4.2.1 Diskripsi Data 

 Data mentah yang sudah diperoleh diolah dan disajikan pada deskripsi 

data. Pada sub bab deskripsi data akan diuraikan tentang data siklus I yang terdiri 

dari data hasil belajar. Kemudian disajikan juga data siklus II yaitu hasil belajar 

siswa. 

4.2.2 Hasil Tindakan 

 Pada sub bab hasil tindakan ini, akan menguraikan tentang hasil tindakan 

pembelajaran berupa nilai IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan setelah 

pelaksanaan tindakan siklus I dan II melalui model pembelajaran Make A Match, 

hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan sebagai 

berikut: 

1) Siklus I 

 Hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan 

diperoleh melalui pelaksanaan tes evaluasi diakhir siklus yaitu pada pertemuan 

kedua siklus I. Berikut disajikan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 

Jambangan dengan Kompetensi Dasar (KD) 9.1 Mendeskripsikan perubahan 

kenampakan bumi disajikan pada tabel daftar nilai IPA lihat lampiran halaman 

145, dan berikut disajikan pada tabel 4.7 yaitu tabel distribusi frekuensi nilai IPA 

siklus I siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Nilai IPA 

Siklus I 

 

No. Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1. 41-50 2 12,5% 

2. 51-60 3 18,75% 

3. 61-70 5 31,25% 

4. 71-80 3 18,75% 

5. 81-90 1 6,25% 

6. 91-100 2 12,5% 

Jumlah Siswa 16 100% 

Nilai Rata-rata 70,62 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 50 
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 Berdasarkan tabel 4.7 distribusi frekuensi nilai mata pelajaran IPA, dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar IPA siswa kelas IV mengalami peningkatan dari 

kondisi awal ditandai dengan meningkatnya perolehan nilai rata-rata siswa 

menjadi 70,62. Hasil belajar IPA pada siklus I siswa kelas IV SD Negeri 2 

Jambangan, pada rentang nilai 40-50 sejumlah 2 siswa, rentang nilai 51-60 

sejumlah 3 siswa, rentang nilai 61-70 sejumlah 5 siswa, rentang nilai 71-80 

sejumlah 3 siswa, rentang nilai 81-90 sejumlah 1 siswa, dan rentang nilai 91-100 

sejumlah 2 siswa. Dari data tersebut dapat diketahui nilai tertinggi yang diperoleh 

siswa setelah pelaksanaan tindakan siklus I dengan menggunakan model 

pembelajaran Make A Match yaitu 95, sementara nilai terendah yang diperoleh 

siswa 50 yang semula pada kondisi awal hanya 40 lihat lampiran halaman 139. 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dinyatakan dalam gambar 3 yaitu sebagai berikut: 

    

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

 Distribusi Frekuensi Nilai IPA Siklus I 

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 70) data hasil perolehan nilai 

siklus I dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Ketuntasan Belajar Siklus I 

 

No. 
Ketuntasan 

Belajar 
Nilai 

Jumlah Siswa 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1. Tuntas ≥ 70 10 62,5 

2. Belum Tuntas <70 6 37,5 

Jumlah 16 100 
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Belum tuntas

 Dari tabel 4.8 ketuntasan belajar siswa pada siklus I dapat dijelaskan 

bahwa siswa yang memperoleh nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM ≥70) sebanyak 6 siswa atau 37,5% dari jumlah keseluruhan siswa, 

sedangkan yang sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥70) 

sebanyak 10 siswa atau 62,5% dari jumlah keseluruhan siswa. Ketuntasan belajar 

siswa pada tabel 4.8 dapat dilihat pada gambar 4 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

 Ketuntasan Belajar IPA Siklus I 

 Berdasarkan gambar 4 diketahui bahwa setelah penerapan model Make A 

Match dari 16 siswa kelas IV terdapat 62,5% siswa yang tuntas belajar dan 37,5% 

siswa tidak tuntas belajar. 

2) Siklus II 

 Hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan 

dengan Kompetensi Dasar (KD) 9.2 Mendeskripsikan posisi bulan dan 

kenampakan bumi dari hari ke hari disajikan pada tabel daftar nilai IPA lihat 

lampiran halaman 146, dan berikut disajikan pada tabel 4.11 yaitu tabel distribusi 

frekuensi nilai IPA siklus II siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan Tahun 

Pelajaran 2014/2015 sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Nilai IPA 

Siklus II 

 

No. Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1. 51-60 1 6,25% 

2. 61-70 1 6,25% 

3. 71-80 7 43,75% 

4. 81-90 4 25% 

5. 91-100 3 18,75% 

Jumlah Siswa 16 100% 

Nilai Rata-rata 81,87 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 60 

 

 Berdasarkan tabel 4.9 distribusi frekuensi nilai mata pelajaran IPA, dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar IPA siswa kelas IV mengalami peningkatan dari 

hasil belajar pada siklus I, ditandai dengan meningkatnya perolehan nilai rata-rata 

siswa menjadi 81,87 %. Hasil belajar IPA pada siklus I siswa kelas IV pada 

rentang nilai 51-60 sejumlah 1 siswa dari seluruh siswa, rentang nilai 61-70 

sejumlah 1 siswa dari seluruh siswa, rentang nilai 71-80 sejumlah 7 siswa dari 

seluruh siswa, rentang nilai 81-90 sejumlah 4 siswa dari seluruh siswa, dan 

rentang nilai 91-100 sejumlah 3 siswa dari seluruh siswa kelas IV SD Negeri 2 

Jambangan. Dari data tersebut diketahui nilai tertinggi yang diperoleh siswa 

setelah pelaksanaan tindakan siklus II dengan menggunakan model pembelajaran 

Make A Match menjadi 100, sementara nilai terendah yang diperoleh siswa 60 

yang semula pada siklus I hanya 50. Berdasarkan tabel 4.9 dapat dinyatakan 

dalam gambar 5 yaitu sebagai berikut: 
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       Gambar 5 

 Distribusi Frekuensi Nilai IPA Siklus II 

 Berdasarkan Kriteria ketuntasan minmal (KKM ≥ 70) data hasil perolehan 

nilai siklus II dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 

Ketuntasan Belajar Siklus II 

 

No. 
Ketuntasan 

Belajar 
Nilai 

Jumlah 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1. Tuntas ≥ 70 15 93,75% 

2. Belum Tuntas < 70 1 6,25% 

Jumlah 16 100 

 

 Dari tabel 4.10 ketuntasan belajar siswa pada siklus II dapat dijelaskan 

bahwa siswa yang memperoleh nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM ≥ 70) sebanyak 1 siswa dari total 16 siswa, sedangkan yang sudah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 70) sebanyak 15 siswa dengan 

total 16 siswa. Hasil ketuntasan belajar siswa setelah pelaksanaan tindakan pada 

siklus II ini sudah memenuhi indikator kriteria keberhasilan yang ditentukan oleh 

peneliti, diketahui dari besar persentase tingkat keberhasilan siswa sudah lebih 

dari 85%. Ketuntasan belajar siswa pada tabel 4.10 dapat dilihat pada gambar 6 

berikut: 
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Gambar 6 

 Ketuntasan Belajar IPA Siklus II 

4.2.3 Analisis Komparatif  

 Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian dapat disimpulkan 

bahwa setelah menerapkan metode pembelajaran Make A Match terjadi 

peningkatan hasil belajar dari kondisi awal, siklus I sampai dengan siklus II jika 

dibandingkan dengan kondisi awal yang menggunakan metode ceramah dan 

hanya berpusat pada guru. Berikut disajikan tabel perbandingan hasil belajar dari 

kondisi awal, siklus I sampai siklus II sebagai berikut. 

 

Tabel 4.11 

Perbandingan Evaluasi Belajar Kondisi Awal, Siklus I, Dan Siklus II Siswa 

Kelas IV SD Negeri 2 Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan 

Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

No 
Ketuntasan 

belajar 
Nilai 

Kondisi awal Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1. Tuntas ≥ 70 7 43,7 10 62,5 15 93,75 

2. 
Belum 

Tuntas 
< 70 9 56,3 6 37,5 1 6,25 

Jumlah 16 100 16 100 16 100 

Rata-rata 66,68 70,62 81,87 

Nilai Tertinggi 85 95 100 

Nilai Terendah 40 50 60 

 

 Tabel diatas menunjukkan pada kondisi awal, jumlah siswa yang belum 

mencapai target KKM ada 9 siswa dari yang sudah mencapai target KKM ada 7 

siswa, yang berarti persentase ketuntasan sebesar 43,7%. Siklus I persentase 
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ketuntasan meningkat menjadi 62,5%, tetapi belum mencapai indikator 

keberhasilan dengan rincian 10 siswa mencapai target KKM dan 6 siswa belum 

mencapai target KKM. Dari hasil pelaksanaan tindakan siklus I diketahui bahwa 

secara klasikal nilai rata-rata siswa sudah tercapai namun ketuntasan belajar siswa 

belum mampu mencapai indikator keberhasilan tindakan penelitian yang telah 

ditentukan sehingga masih diperlukan perbaikan pada siklus II. Kemudian 

tindakan dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan siklus II agar ketuntasan 

belajar IPA siswa bisa mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu 

sejumlah 85% dari total keseluruhan siswa. Pada siklus II jumlah siswa yang 

memperoleh nilai lebih dari KKM yaitu sebanyak 15 siswa dengan persentase 

93,75%, sedangkan jumlah siswa yang belum mencapai KKM hanya 1 siswa 

dengan persentase 6,25%, nilai rata-rata hasil belajar IPA siklus II mencapai 

81,87. Dari hasil belajar IPA dan ketuntasan belajar siswa siklus II dapat diketahui 

bahwa indikator keberhasilan tindakan penelitian menggunakan model 

pembelajaran Make A Match yang telah ditentukan oleh peneliti sudah tercapai 

(ketuntasan belajar siswa ≥ 85%).  

 Perbandingan ketuntasan belajar kondisi awal, siklus I, dan siklus II dapat 

dilihat pada gambar 7 berikut: 

 

Gambar 7 

Perbandingan Ketuntasan Belajar IPA Kondisi 

Awal, Siklus I, Dan Siklus II 

 

 Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi 

peningkatan mulai dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II. Terlihat pada batang 
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berwarna merah yang menunjukkan hasil belajar tuntas ≥ 70 dan pada batang 

berwarna hijau menunjukkan hasil belajar siswa tidak tuntas dengan nilai < 70. 

Tindakan pada kondisi awal diketahui bahwa ada 9 siswa yang tidak tuntas belajar 

dan 7 siswa tuntas belajar, sedangkan pada siklus I telah terjadi peningkatan 

menjadi 6 siswa yang tidak tuntas belajar dan 10 siswa tuntas belajar. Pada siklus 

II diketahui bahwa ada 1 siswa yang tidak tuntas belajar dan 15 siswa tuntas 

belajar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran Make A 

Match dapat meningkatkan hasil belajar dengan sangat baik. 

4.3 Pembahasan  

 Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Jambangan pada mata pelajaran IPA, maka dapat diketahui 

adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

pembelajaran Make A Match. Jumlah siswa kelas IV SD Negeri 2 Jambangan 

terdiri dari 16 siswa, 10 siswa perempuan dan 6 siswa laki-laki. Karakteristik 

siswa SD tersebut sangatlah pemalu dan pada waktu peneliti observasi langsung 

ke SD tersebut siswa dalam pembelajaran terlihat kurang aktif dan antusias dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Hal itu dikarenakan 

metode pembelajaran konvensional yang digunakan oleh guru kurang diminati 

siswa sehingga hal itu berpengaruh pada hasil belajar siswa. Pemanfaatan media 

dalam pembelajaran juga masih langka dilakukan oleh guru. Guru merasa kurang 

terampil dalam menggunakan media pembelajaran sehingga dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran guru masih mengesampingkan pemanfaatan sebuah media, 

padahal hakikat sebuah media pembelajaran selain menambah ketertarikan siswa 

juga dapat membantu guru di dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi sehingga siswa tidak harus selalu mendengarkan ceramah yang guru 

sampaikan, mendengarkan ceramah terus menerus dalam pembelajaran 

menjadikan siswa bosan dan jenuh. Akan tetapi hasil belajar siswa juga jadi 

meningkat ketika guru menerapkan metode pembelajaran Make A Match. Make A 

Match merupakan teknik dimana siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan sehingga 
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siswa lebih termotivasi untuk ikut serta dalam setiap pembelajaran dan siswapun 

terlihat antusias pada waktu guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. 

 Saat dilakukan penelitian pada siklus I sudah mulai nampak perbedaan 

hasil belajar dari kondisi awal hanya 43,7% yang nilainya lebih atau sama dengan 

70 sedangkan pada siklus I setelah menggunakan metode Make A Match hasil 

belajar siswa menjadi 62,5% sedangkan pada siklus II hasil belajar siswa 

meningkat menjadi 93,75%  yang tuntas dengan nilai KKM lebih atau sama 

dengan 70. 

 Proses kegiatan pembelajaran yang menyenangkan telah dilakukan oleh 

guru, akan tetapi belum dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara maksimal, 

akan tetapi guru telah mencoba metode pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan. Metode pembelajaran Make A Match menekankan pada bentuk 

kerjasama antar siswa. Sudah dijelaskan pada sebelumnya yaitu pada 

pembelajaran ini terjadi kesepakatan antara siswa tentang aturan-aturan dalam 

berkolaborasi. Masalah yang dipecahkan bersama akan disimpulkan bersama, 

peran guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai 

tujuan belajar. Pada interaksi siswa terjadi kesepakatan, diskusi, menyampaikan 

pendapat dari ide-ide pokok materi, saling mengingatkan dari kesalahan konsep 

yang disimpulkan, membuat kesimpulan bersama. Interaksi belajar terjadi benar-

benar terjadi dominan siswa dengan siswa. 

 Di dalam kelas guru telah menyiapkan kartu-kartu soal/jawaban yang 

kemudian dibagikan ke siswa. Setelah itu, tiap siswa memikirkan jawaban/soal 

dari kartu yang dipegang. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok 

dengan kartunya. Setiap siswa berpikir, menganalisis, menyelesaikan tugasnya 

dalam mencocokkan kartu dan bertindak tanpa rasa takut. Siswa berkompetisi 

secara sehat mencari pasangan yang tepat dalam menemukan kartu soal dan 

jawaban dengan benar. Setiap siswa diberi kesempatan berdiskusi dengan 

pasangannya untuk mengoreksi kembali hasil kerjanya. Setiap siswa diberi 

kesempatan untuk bisa berpindah pasangan dengan siswa lain yang memegang 

kartu yang cocok. Setiap siswa berpasangan membacakan kartu yang telah 

dicocokkannya baik kartu soal maupun kartu jawaban di depan kelas.  
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Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian yang relevan yang dilakukan  oleh Sri 

Rejeki mahasiswa program studi SI PGSD, Universitas Kristen Satya Wacana 

dalam skripsinya yang berjudul, “Penerapan Model Pembelajaran Make A 

Match Pada Mata Pelajaran IPA Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV Di SDN 2 Sengonwetan Semester 2 Tahun Ajaran 2009/2010,” 

menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif Make A Match mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pada ulangan harian awal rata-rata hasil 

belajar siswa mencapai 66, siklus I rata-rata 78, dan siklus II rata-rata 88. 

Sedangkan menurut Eurika Adinda, 2013 mahasiswa program studi SI PGSD, 

Universitas Kristen Satya Wacana dalam skripsinya yang berjudul, “Penerapan 

Model Pembelajaran Make A Match Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas 4 SDN Ardimulyo 03 Singosari Malang”. Dari hasil 

penelitian Eurika Adinda ini menunjukkan bahwa penerapan model Make A 

Match dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4. Ini terbukti 

pada siklus I skor rata-rata aktivitas siswa sebesar 63 dan pada siklus II skor 

rata-rata aktivitas siswa meningkat menjadi 91. Pada hasil belajar siklus I, skor 

rata-rata hasil belajar siswa 68% dengan 19 (46%) siswa yang mengalami 

tuntas belajar dan 14 (22%) siswa yang belajar. Siklus II mengalami 

peningkatan pada skor rata-rata siswa yaitu 87% dengan 33(87%)  siswa 

mengalami tuntas belajar secara klasikal. 

 Mahasiswa program studi SI PGSD, Universitas Kristen Satya Wacana 

Bagus Edi Rusanto model Make A Match pada mata pelajaran IPA untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri Semanggi 02 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran 

Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Semanggi 02 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora semester II tahun pelajarnan 

2009/2010 pada mata pelajaran IPA. Metode penelitian yang digunakan adalah 

PTK subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Semanggi 02 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora semester II tahun pelajarnan 2009/2010 

sebanyak 12 siswa. Analisis data yang digunakan teknik analisis diskriptif 
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kualitatif  dengan membandingkan hasil belajar pada siklus pertama dan kedua. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran model Make A Match dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas dalam proses pembelajaran IPA. 

Pembelajaran model Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA SD Negeri Semanggi 02 Kecamatan Jepon Kabupaten 

Blora. Rata-rata hasil belajar pada siklus I 70,83 dengan KKM (65) mencapai 

66,66% dan pada siklus II mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 80 

dengan ketuntasan sebesar 100%. Dengan demikian siswa kelas IV SD Negeri 

Semanggi 02 peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA. Simpulan 

penelitian ini adalah bahwa penerapan pembelajaran model Make A Match 

dapat meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran IPA kelas IV semester I 

SD Negeri Semanggi 02 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Biyono mahasiswa program studi SI 

PGSD, Universitas Kristen Satya Wacana dalam skripsinya yang berjudul, 

Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Make A Match Pada Siswa Kelas 1 SD Madugowongjati 02 

Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas 

dari 60 pada kondisi awal menjadi 88 pada siklus II jumlah siswa yang tuntas 

belajar meningkat dari 8 siswa atau 44% pada kondisi awal menjadi 18 siswa 

atau 100% siswa tuntas. 

 Berdasarkan kajian diatas persamaan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama-sama menggunakan model Make A Match untuk meningkatkan 

hasil belajar dan melakukan observasi terhadap aktivitas guru serta aktivitas 

siswa. Perbedaannya adalah pada kesulitan materi yang dialami siswa dan 

jumlah siswa yang mengalami kesulitan pada materi tersebut, sehingga dalam 

menyelesaikan masalah pembelajaran ini peneliti akan menggunakan model 

Make A Match agar kemampuan berpikir siswa dan kemampuan dalam 

menyelesaikan suatu masalah bisa meningkat secara sistematik. 

Keberhasilan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

Make A Match juga tergambar pada kerangka pikir. Setiap langkah yang 
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diberikan guru itu berdampak postif bagi siswa diantaranya dengan pemberian 

kartu soal dan jawaban dampaknya bagi siswa adalah membangun adanya 

keingintahuan siswa dalam permainan mencari pasangan, memikirkan jawaban 

dimana siswa harus berpikir untuk menemukan kartu yang cocok dengan kartu 

yang dipegang sehingga daya pikir siswa akan meningkat dan siswa menjadi 

aktif untuk menemukan jawabannya, mencari pasangan berdampak pada 

kerjasama antar siswa bisa terbangun dan antusias siswa juga meningkat 

sehingga perasaan saat belajar akan senang dan tidak menjadikan siswa bosan, 

persentasi yaitu siswa dilatih untuk mengembangkan keberaniannya dalam 

mengeluarkan pendapat dan berani untuk maju kedepan kelas, kesimpulan 

berdampak pada pola pikir siswa untuk berpendapat dan berani menyampaikan 

apa yang mereka ketahui. Langkah-langkah inilah yang membuat siswa terlibat 

langsung dan aktif  dalam pembelajaran. 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini terbukti bahwa pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

 


