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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pada bagian ini, akan menguraikan tiga sub judul yaitu deskripsi prasiklus, 

deskripsi siklus I, dan deskripsi siklus II. Deskripsi prasiklus membahas mengenai 

kondisi awal siswa termasuk di dalamnya hasil belajar mata pelajaran IPA 

sebelum dilaksanakannya tindakan penelitian. Selanjutnya pada deskripsi siklus I 

menjelaskan tentang pelaksanaan tindakan penelitian siklus I meliputi tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, kegiatan observasi, dan kegiatan refleksi dari 

pelaksanaan tindakan siklus I, pada bagian deskripsi siklus II menguraikan tentang 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, kegiatan observasi, dan kegiatan refleksi 

dari pelaksanaan tindakan siklus II. 

4.1.1 Deskripsi Prasiklus 

Penelitian dilakukan di SD N Sumogawe 02 Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang di kelas 5 Semester II Tahun pelajaran 2014/2015.  SD N Sumogawe 

02 memiliki tenaga pendidik dan kependidikan dengan jumlah 12 orang 

diantaranya 1 Kepala Sekolah, 6 Guru Kelas, 1 Guru Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, 1 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, 1 Guru Mata Pelajaran 

PenjasOrkes, 1 Pustakawan, dan 1 Penjaga Sekolah.   

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 Kecamatan 

Getasan Kabupaten Semarang Semester II Tahun pelajaran 2014/2015 yang 

berjumlah 20 siswa pada pembelajaran IPA dengan (SK) 6. Menerapkan sifat-sifat 

cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model. Dan (KD) 6.1 

Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya. 6.2 Membuat suatu karya/model, misalnya 

periskop atau lensa dan bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi terhadap guru dan 

siswa.  
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Berdasarkan hasil pengamatan sementara oleh peneliti, diduga faktor gaya 

mengajar guru dalam kegiatan pembelajaran IPA masih menggunakan 

pembelajaran konvensional. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher 

centered). Sehingga dalam pembelajaran IPA siswa tidak terlibat aktif dalam 

mengkontruksikan pengalaman belajarnya. Siswa antusias saat pembelajaran IPA, 

namun aktivitas siswa dalam pembelajaran kurang.  

Berdasarkan pengamatan sementara terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran IPA di kelas, ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan guru 

saat menjelaskan materi  pembelajaran dan cenderung bermain sendiri atau 

mengobrol dengan siswa lainnya. Kondisi seperti itulah yang merupakan faktor 

utama penyebab rendahnya aktivitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

Kondisi seperti di atas diperkuat dengan data hasil penilaian Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran prasiklus, data hasil observasi aktivitas guru prasiklus 

dan aktivitas siswa prasiklus, serta hasil belajar prasiklus yang mendapatkan skor 

masih rendah.  

Berikut ini akan diuraikan hasil penilaian Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran prasiklus pada tabel 4.1 yang diuraikan ke dalam beberapa 

komponen RPP. 

Tabel 4.1 

Hasil Penilaian RPP Prasiklus 

No. Komponen RPP Skor Penilaian 

 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1.  Perumusan 

Indikator 

 

1 2 3  6 

2.  Pemilihan dan 

pengorganisasian 

materi ajar 

 7 4, 5, 6  11 

3.  Pemilihan 

sumber 

belajar/media 

pembelajaran 

  8, 9, 

10 

 9 
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4.  Skenario/kegiatan 

pembelajaran 

11, 12 14, 15 13, 16  12 

5.  Penilaian hasil 

belajar 

18, 20 19 17  7 

Total 5 5 10 0 45 

 

Berdasarkan tabel 4.1 Hasil penilaian RPP prasiklus dapat diketahui hasil 

penilaian RPP prasiklus yang mendapat skor 1 sebanyak 5 item, indikator dengan 

jumlah skor 2 sebanyak 5 item, dan indikator yang memperoleh skor 3 sebanyak 

10 item sehingga jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 45. Pada perumusan 

indikator terdiri 3 indikator yaitu indikator nomor 1 memperoleh skor 1, indikator 

nomor 2 memperoleh skor 2, dan indikator nomor 3 memperoleh skor 3  sehingga 

jumlah skor komponen satu 6 skor. Pada pemilihan dan pengorganisasian materi 

ajar terdiri 4 indikator yaitu indikator nomor 7 memperoleh skor 2 dan indikator 

nomor 4, 5, 6 memperoleh skor 3 sehingga jumlah skor komponen dua 11 skor. 

Pada komponen ketiga yaitu pemilihan sumber belajar/media pembelajaran dari 3 

indikator yaitu indikator nomor 8, 9, 10 memperoleh skor 3 sehingga jumlah skor 

komponen tiga 9 skor. Pada komponen skenario/kegiatan pembelajaran terdiri dari 

6 indikator yaitu indikator nomor 11, 12 memperoleh skor 1, indikator nomor 14, 

15 memperoleh skor 2, dan indikator nomor 13, 16 memperoleh skor 3  sehingga 

jumlah skor komponen empat 12 skor. Pada komponen penilaian hasil belajar 

terdiri dari 4 indikator yaitu indikator nomor 18, 20 memperoleh skor 1, indikator 

nomor 19 memperoleh skor 2, dan indikator nomor 17 memperoleh skor 3  

sehingga jumlah skor komponen lima 7 skor. Total keseluruhan skor hasil 

penilaian RPP prasiklus adalah 45 skor. Untuk lebih jelasnya hasil penilaian RPP 

prasiklus dapat dilihat pada diagram 4.1 berikut ini: 
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Diagram 4.1 Hasil Penilaian RPP Prasiklus 

Proses pembelajaran prasiklus tidak hanya dilihat dari penilaian RPP tetapi 

dilihat juga dari skor aktivitas guru prasiklus dan skor aktivitas siswa prasiklus. 

Berikut ini akan diuraikan hasil observasi aktivitas guru prasiklus pada tabel 4.2 

dan skor aktivitas siswa prasiklus pada tabel 4.3 yang dijabarkan dari beberapa 

aspek. 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Prasiklus 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Skor Penilaian 

 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1.  Kegiatan Pra 

Pembelajaran 

 

4 1, 3 2  8 

2.  Membuka 

pembelajaran 

 

 5 6  5 

3.  Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

 

12, 13,  7, 9, 10, 

14  

8, 11  16 

4.  Penutup  

 

 15 16  5 

Total 

 

3 8 5 0 34 

 

 

1 2 3 4 5

Komponen yang
diamati

6 11 9 12 7

0
2
4
6
8

10
12
14

B
an

ya
k 

Sk
o

r 



 

71 
 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil observasi aktivitas guru prasiklus dapat diketahui 

hasil penilaian indikator aktivitas guru yang mendapat skor 1 sebanyak 3 item, 

indikator dengan jumlah skor 2 sebanyak 8 item, dan indikator yang memperoleh 

skor 3 sebanyak 5 item sehingga jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 34. Pada 

aspek kegiatan pra pembelajaran terdiri 4 indikator yaitu indikator nomor 4 

memperoleh skor 1 dan indikator nomor 1,3 memperoleh skor 2, indikator nomor 

2 memperoleh skor 3 sehingga jumlah skor aspek satu 8 skor. Pada aspek 

membuka pembelajaran terdiri dari 2 indikator yaitu indikator nomor 5 

memperoleh skor 2 dan indikator nomor 6 memperoleh skor 3 sehingga jumlah 

skor aspek dua 5 skor. Pada aspek ketiga yaitu kegiatan inti pembelajaran terdiri 

dari 8 indikator yaitu indikator nomor 12, 13 memperoleh skor 1, indikator nomor 

7, 9, 10, 14 memperoleh skor 2, dan indikator nomor 8, 11 memperoleh skor 3 

sehingga jumlah skor aspek tiga 16 skor. Pada aspek penutup terdiri dari 2 

indikator yaitu indikator nomor 15 memperoleh skor 2 dan indikator nomor 16 

memperoleh skor 3 sehingga jumlah skor aspek empat 5 skor. Total keseluruhan 

skor hasil observasi aktivitas guru prasiklus adalah 34 skor. Untuk lebih jelasnya 

hasil observasi aktivitas guru prasiklus dapat dilihat pada diagram 4.2 berikut ini: 

 

 

Diagram 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Guru Prasiklus 
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Selanjutnya hasil observasi siswa diperoleh dari lembar observasi yang dapat 

dijelaskan dalam beberapa aspek pada tabel 4.3 Berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Prasiklus 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Skor Penilaian 

 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1.  Kegiatan Pra 

Pembelajaran 

 

 2 1  5 

2.  Membuka 

pembelajaran 

 

 3, 4   4 

3.  Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

 

8 5 , 7, 9, 

10, 11 

6  14 

4.  Penutup  

 

12    1 

Total 2 8 2 0 24 

 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil observasi aktivitas siswa prasiklus dapat diketahui 

hasil penilaian indikator aktivitas siswa yang mendapat skor 1 sebanyak 2 item, 

indikator dengan jumlah skor 2 sebanyak 8 item, dan indikator yang memperoleh 

skor 3 sebanyak 2 item sehingga jumlah keseluruhan skor yang diperoleh 24. Pada 

aspek kegiatan pra pembelajaran terdiri 2 indikator yaitu indikator nomor 2 

memperoleh skor 1 dan indikator nomor 1 memperoleh skor 3 sehingga jumlah 

skor aspek satu 5 skor. Pada aspek membuka pembelajaran terdiri dari 2 indikator 

yaitu indikator nomor 3, 4 memperoleh skor 2 sehingga jumlah skor aspek dua 4 

skor. Pada aspek ketiga yaitu kegiatan inti pembelajaran terdiri dari 7 indikator 

yaitu indikator nomor 8 memperoleh skor 1, indikator nomor 5, 7, 9, 10, 11 

memperoleh skor 2, dan indikator nomor 6 memperoleh skor 3 sehingga jumlah 

skor aspek tiga 14 skor. Pada aspek penutup terdiri dari 1 indikator yaitu indikator 

nomor 12 memperoleh skor 1 sehingga jumlah skor aspek empat 1 skor. Total 

keseluruhan skor hasil observasi aktivitas guru prasiklus adalah 24 skor. Untuk 
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lebih jelasnya hasil observasi aktivitas guru prasiklus dapat dilihat pada diagram 

4.3 berikut ini: 

 

Diagram 4.3 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Prasiklus 

Dari hasil penilaian RPP prasiklus, hasil observasi aktivitas guru prasiklus, 

dan hasil observasi siswa prasiklus dapat diketahui penilaian proses pembelajaran 

IPA kelas 5 SD Negeri Sumogawe 02 masih rendah, kondisi demikian diperkuat 

dari kesimpulan hasil penilaian proses pembelajaran pada tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Penilaian Proses Pembelajaran IPA Prasiklus 

No Aspek Penilaian Proses 

Pembelajaran 

Skor Persentase 

1. Penilaian RPP 45 56,25% 

2. Observasi Aktivitas Guru  34 53,13% 

3. Observasi Aktivitas siswa 24 50% 

 Nilai skor rata-rata 34,3 

 Rata-Rata Persentase  53,13 % 

 

Sejalan dengan proses pembelajaran yang masih rendah, nilai prasiklus 

yang diperoleh siswa dari nilai ulangan harian IPA semester II di kelas 5 SD N 

Sumogawe 02 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang masih dikatakan belum 

berhasil. Diketahui bahwa jumlah keseluruhan siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 

yang berjumlah 20 siswa, 9 siswa memperoleh nilai ≤70 (45%) dan 11 siswa 
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memperoleh nilai ≥70 (55%). Nilai tertinggi 76 dan nilai terendah 48 dengan rata-

rata hasil tes hanya mencapai 66,15. Sehingga pencapaian tersebut kurang dari 

KKM yang telah ditentukan yaitu 70. Hasil belajar IPA pada prasiklus dapat 

dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

      Destribusi Frekuensi Nilai IPA 

Prasiklus 

 

No Nilai Frekuensi Persentase 

1 48-53 3 15% 

2 54-59 2 10% 

3 60-65 2 10% 

4 66-71 5 25% 

5 72-76 8 40% 

Jumlah 20 100% 

Nilai rata-rata 66,15 

Nilai tertinggi 76 

Nilai terendah 48 

 

Berdasarkan tabel 4.5 destribusi frekuensi nilai mata pelajaran IPA dapat 

diketahui bahwa siswa yang mendapatkan skor nilai antara 48-53 frekuensinya 

ada 3 dengan persentase 15% dari jumlah keseluruhan siswa, 54-59 frekuensinya 

ada 2 dengan persentase 10% dari jumlah keseluruhan siswa, 60-65 ada 2 dengan 

persentase 10% dari jumlah keseluruhan siswa. 66-71 frekuensinya ada 5 dengan 

persentase 25% dari jumlah keseluruhan siswa. Selanjutnya 72-76 ada 8 dengan 

persentase 40% dari jumlah keseluruhan siswa. Dari daftar nilai prasiklus nilai 

tertinggi yang diperoleh siswa adalah 76 dan nilai terendah 48. Berdasarkan tabel 

4.5 dapat digambarkan dalam diagram 4.4 berikut ini: 

 



 

75 
 

 

Diagram 4.4 Destribusi Frekuensi Nilai IPA Prasiklus  

Berdasarkan kriteria Ketuntasan Minimal (KKM≥70) data hasil yang 

diperoleh nilai prasiklus dapat disajikan pada bentuk tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Ketuntasan Belajar Prasiklus 

No Ketuntasan 

belajar 

Nilai Jumlah siswa 

Jumlah  Persentase  

1 Tuntas ≥70 11 55% 

2 Belum Tuntas <70 9 45% 

Jumlah  20 100% 

 

Ketuntasan hasil belajar siswa pada prasiklus sebelum tindakan dapat 

diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM≥70) sejumlah 9 siswa  atau 45%, sedangkan yang sudah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal sejumlah 11 siswa dengan persentase 

55%, Ketuntasan belajar siswa pada tabel 4.6 dapat dilihat pada diagram 4.5. 
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Diagram 4.5 Ketuntasan Nilai Pada Prasiklus  

Berdasarkan hasil belajar IPA yang masih rendah, dibuktikan dengan nilai 

ulangan harian mata pelajaran IPA semester II siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 

maka peneliti merasa perlu mengadakan perbaikan pembelajaran IPA dengan 

menerapkan model pembelajaran Make a Match sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA melalui penelitian tindakan kelas 

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

4.1.2 Deskripsi Siklus I 

Pada deskripsi siklus I akan diuraikan mengenai tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, hasil tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan 

pembelajaran pada siklus I dilaksanakan selama 3 pertemuan. Masing-masing 

pertemuan berlangsung selama dua kali 35 menit. 

4.1.2.1 Tahap Perencanaan  

Pada sub unit ini akan menjelaskan mengenai perencanaan yang 

dilakukan oleh peneliti bersama dengan guru kolaboator sebelum pelaksanaan 

tindakan pembelajaran dengan model pembelajaran Make a Match, meliputi 

penyusunan RPP dan segala sesuatu yang menunjang pelaksanaan tindakan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan termasuk perencanaan tes evaluasi yang 

akan dilakukan pada pertemuan terakhir disetiap siklusnya. Tindakan 

pembelajaran pada siklus I dilaksanakan tiga kali pertemuan yaitu pertemuan satu, 

55% 
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Persentase Hasil Belajar Siswa 
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pertemuan dua, dan pertemuan tiga. Masing-masing pertemuan berlangsung 

selama dua kali 35 menit. Dengan rincian sebagai berikut: 

1) Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pada siklus I dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Maret. 

Setelah peneliti memperoleh data dari hasil observasi, maka peneliti melakukan 

diskusi dengan Bapak Karmin, S.Pd selaku guru kelas 5 dan sebagai kolaborator 

dalam pelaksanaan tindakan penelitian mengenai materi pembelajaran IPA dan 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan disajikan dengan 

pembelajaran Make a Match dengan Standar Kompetensi (SK) yakni 6. 

Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model dan 

kompetensi dasar (KD) 6.1 Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya. Diskusi yang 

dilakukan meliputi penentuan waktu penelitian, penyusunan indikator dan tujuan 

pembelajaran. Indikator pada pertemuan pertama antara lain (1) mendefinisikan 

pengertian cahaya, (2) menyebutkan sumber cahaya, (3) menyebutkan sifat-sifat 

cahaya, (4) menyebutkan sifat cahaya dapat menembus benda bening, dan (5) 

menyebutkan sifat cahaya dapat dipantulkan. Setelah indikator dirumuskan 

kemudian peneliti bersama guru kolaborator menyusun tujuan pembelajaran yang 

dicapai pada pertemuan pertama melalui kegiatan pembelajaran menggunakan 

model Make a Match, yaitu: (1) setelah mendengarkan penjelasan guru tentang 

pengertian cahaya, siswa dapat mendefinisikan pengertian cahaya dengan benar, 

(2) setelah melakukan praktik menyalakan lilin dan korek api, siswa dapat 

menyebutkan sumber cahaya dengan benar, (3) setelah melakukan praktik melihat 

cahaya senter melalui lubang kardus, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya 

dengan benar, (4) setelah melakukan praktik menyalakan senter ke arah gelas 

yang berisi air, siswa dapat menyebutkan sifat cahaya dapat menembus benda 

bening dengan benar, dan (5) setelah melakukan praktik menyalakan senter ke 

arah buku-buku yang dibariskan tidak teratur, siswa dapat menyebutkan sifat 

cahaya dapat dipantulkan dengan benar. Dilanjutkan dengan menyiapkan materi 

pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat dan didiskusikan dengan 

guru kolaborator tentang pengertian cahaya, sumber-sumber cahaya, sifat cahaya 

merambat lurus, sifat cahaya dapat menembus benda bening, dan sifat cahaya 
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dapat dipantulkan. Selanjutnya peneliti menyiapkan alat peraga yang menunjang 

proses pembelajaran yaitu korek api, kardus yang dilubangi, lilin, senter, kertas 

putih, buku, plastik, gelas berisi air, kartu jawaban dan kartu soal. Peneliti juga 

menyiapkan daftar presensi siswa, kartu soal dan kartu jawaban, lembar observasi 

aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Selanjutnya peneliti dan guru 

kolaborator mempelajari materi yang akan diajarkan pada kelas 5 agar 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapan. 

2) Pertemuan kedua 

Rencana tindakan pada siklus I pertemuan ke dua merupakan tindak lanjut dari 

pertemuan pertama, yang membedakan adalah materi yang dipelajari. Pada 

pertemuan kedua ini materi yang dipelajari adalah jenis-jenis cermin, sifat-sifat 

bayangan, sifat cahaya dapat diuraikan, dan pembiasan cahaya. Sebelum 

melakukan kegiatan pembelajaran Make a Match. Penyusunan RPP masih 

didiskusikan dengan Bapak Karmin, S.Pd selaku guru kelas 5 dan sebagai 

kolaborator dalam pelaksanaan tindakan penelitian. Hal-hal yang didiskusikan 

diantaranya mengenai indikator dan tujuan pembelajaran serta alat peraga yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran. Indikator pada pertemuan kedua 

antara lain: (1) menyebutkan jenis-jenis cermin, (2) menyebutkan sifat-sifat 

bayangan, (3) menyebutkan alat-alat yang menggunakan sifat cermin, (4) 

menyebutkan sifat cahaya dapat diuraikan dan (5) menyebutkan contoh terjadinya 

pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan indikator yang telah 

disusun peneliti dan guru kolaborator menyusun tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai pada pertemuan kedua dengan menggunakan model pembelajaran Make a 

Match yaitu: (1) setelah mendengarkan penjelasan guru tentang jenis-jenis cermin, 

siswa dapat menyebutkan jenis-jenis cermin dengan benar, (2) setelah melakukan 

praktik bercermin di kaca datar, spion, dan sendok sayur, siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat bayangan dengan benar, (3) setelah melakukan tanya 

jawab mengenai praktik bercermin di kaca datar, spion, dan sendok sayur, siswa 

dapat menyebutkan alat-alat yang menggunakan sifat cermin dengan benar, (4) 

setelah melakukan tanya jawab mengenai terjadinya pelangi, Siswa dapat 

menyebutkan sifat cahaya dapat diuraikan dengan benar, dan (5) setelah 
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melakukan praktik memasukkan pensil ke dalam gelas, siswa dapat menyebutkan 

contoh terjadinya pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 

Setelah indikator dan tujuan pembelajaran tersusun, kemudian peneliti 

menentukan alat peraga yang akan digunakan pada siklus I pertemuan kedua 

berupa cermin datar, kaca spion, sendok sayur, kaca reflektor senter, pensil, dan 

gelas yang berisi air. Selain itu, peneliti juga menyiapkan perangkat pembelajaran 

seperti daftar presensi, kartu soal dan jawaban, lembar observasi aktivitas guru, 

dan lembar aktivitas siswa. Selanjutnya peneliti dan guru kolaborator mempelajari 

materi yang akan diajarkan pada kelas 5 agar pembelajaran berjalan sesuai 

harapan. 

3) Pertemuan ketiga 

Perencanaa pembelajaran pada siklus I pertemuan ketiga sebagai tindak lanjut 

dari pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan pertama dan pertemuan ke dua. Pada 

pertemuan ke tiga ini digunakan untuk tes evaluasi siklus I berupa tes tentang 

materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua mengenai cahaya dan cermin. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA setelah dilaksanakan 

pembelajaran Make a Match pada siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02. Penyusunan 

soal evaluasi juga didiskusikan sebelumnya dengan Bapak Karmin, S.Pd selaku 

guru kolaborator.  Soal yang diujikan pada siklus I sejumlah 23 soal berbentuk 

pilihan ganda. Sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peneliti 

menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Diantaranya Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), lembar soal evaluasi yang berisi 23 butir soal bentuk pilihan 

ganda untuk 20 siswa dan lembar jawab untuk 20 siswa. Sebelum mangadakan tes 

evaluasi guru mengulang materi tentang cahaya dan cermin yang telah dipelajari 

pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Setelah itu guru mengadakan tes 

evaluasi selama dua kali 35 menit. 

 

4.1.2.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Sub unit ini mendeskripsikan tentang proses pelaksanaan tindakan 

pembelajaran siklus I dari awal hingga akhir pembelajaran pada setiap pertemuan 
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dan hasil tindakan berupa nilai evaluasi siklus I. Proses pelaksanaan tindakan 

siklus I dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan. Masing-masing pertemuan 

berlangsung selama dua kali 35 menit. Sedangkan hasil tindakan diberikan pada 

pertemuan terakhir siklus I.  Rincian proses pelaksanaan tindakan dan hasil 

tindakan siklus I sebagai berikut: 

(1) Proses Pelaksanaan Tindakan 

Pada sub bab proses pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus I terdiri dari 3 

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

Rincian proses pelaksanaan tindakan sebagai berikut:  

1) Pertemuan Pertama  

Pertemuan pertama siklus I dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 

2015 pukul 07.00-08.10. Oleh guru kolaborator yaitu Bapak Karmin, S.Pd selaku 

guru kelas 5 SD N Sumogawe 02. Guru yang di tunjuk sebagai observer untuk 

mengamati berlangsungnya kegiatan pembelajaran meliputi pengamatan terhadap 

aktivitas guru dan siswa ialah Bapak Purmudi, S.Pd.I. Pada awal pembelajaran 

pada pertemuan pertama diawali dengan mengucapkan salam, kemudian guru 

meminta ketua kelas untuk memimpin doa, dilanjutkan dengan guru melakukan 

presensi. Sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung guru meminta siswa untuk 

mempersiapkan buku catatan, alat tulis dan buku paket. Selanjutnya guru 

melakukan kegiatan apersepsi dan motivasi dengan melakukan tanya jawab. Guru 

memberikan apersepsi dengan bercerita dan menunjuk lampu. Kemudian guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa “ketika lampu dinyalakan kelas menjadi 

lebih terang, mengapa demikian?”. Dari jawaban siswa misalnya karena ada 

cahaya yang dihasilkan dari lampu tersebut, kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang  akan dicapai yaitu siswa dapat mendefinisikan pengertian 

cahaya, siswa dapat menyebutkan sumber cahaya, siswa dapat menyebutkan sifat-

sifat cahaya, siswa dapat menyebutkan sifat cahaya dapat menembus benda 

bening, siswa dapat menyebutkan sifat cahaya dapat dipantulkan. Dengan 

Kompetensi Dasar (KD) 6.1 Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya. 

Setelah kegiatan awal selesai disampaikan, dilanjutkan dengan kegiatan inti 

yang terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kegiatan 
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eksplorasi, guru menjelaskan materi mengenai pengertian cahaya, pengertian 

sumber cahaya, dan macam-macam sumber cahaya. Dari penjelasan guru siswa 

diminta untuk mengulangi penjelasan mengenai pengertian cahaya, sumber 

cahaya, dan macam-macam sumber cahaya secara bersama-sama. Guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai macam-macam sumber cahaya 

alami dan macam-macam sumber cahaya buatan dalam kehidupan sehari-hari. 

Misalnya yang termasuk sumber cahaya alami yaitu matahari, bintang, dan bulan, 

dan yang termasuk sumber cahaya buatan yaitu lampu senter, lilin, dan korek api. 

Guru memperjelas contoh sumber cahaya dengan menyalakan korek api dan 

menjelaskan bahwa korek api termasuk sumber cahaya buatan. Dengan siswa 

mengetahui contoh sumber cahaya dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat 

mengetahui sifat-sifat cahaya.  

Pada pertemuan pertama, sifat-sifat cahaya yang dibahas yaitu sifat cahaya 

merambat lurus, sifat cahaya dapat menembus benda bening, dan sifat cahaya 

dapat dipantulkan. Untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, siswa 

diminta maju ke depan untuk melakukan kegiatan melihat cahaya lilin yang 

ditutupi kardus yang sudah dilubangi. Setelah melakukan kegiatan tersebut, guru 

bertanya kepada siswa apa cahaya lilin dapat dilihat dan siswa menjawab dapat 

melihat cahaya lilin tersebut. Selanjutnya siswa menyebutkan contoh-contoh 

cahaya merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya cahaya matahari 

yang merambat melalui jendela kamar. 

Setelah itu, guru menjelaskan sifat cahaya dapat menembus benda bening. 

Untuk membuktikan sifat cahaya menembus benda bening, siswa diminta maju ke 

depan melakukan kegiatan nyala senter ke arah kertas putih. Kemudian guru 

bertanya kepada siswa apa kertas dapat tembus cahaya dan siswa menjawab dapat 

tembus cahaya. Selanjutnya guru menjelaskan bahwa cahaya dapat dipantulkan. 

Untuk membuktikannya, siswa diminta maju ke depan mempraktikkan nyala 

senter ke arah buku-buku yang baris tidak teratur. Kemudin guru bertanya apa 

cahaya yang dipantulkan dari buku-buku tidak teratur dan siswa menjawab tidak 

teratur.  
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Pada kegiatan selanjutnya siswa membentuk kelompok besar. Kemudian siswa 

mendengarkan penjelasan guru mengenai cara permainan mencari kartu pasangan 

(Make a Match). Ke dua kelompok diminta saling berhadapan. Setiap siswa 

mendapatkan satu kartu yang diberikan guru. Kelompok satu mendapatkan kartu 

soal dan kelompok dua mendapatkan kartu jawaban. Setelah semua siswa 

menerima kartu, siswa diberi waktu sekitar 20 detik untuk mencari pasangan dari 

kartu yang didapat sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan guru. 

Ternyata ada pasangan yang lebih cepat menemukan pasangan kartunya dalam 

waktu kurang dari 15 detik. Setelah waktu habis masih ada 3 pasang siswa yang 

belum mendapat pasangan karena kebingungan dan diminta berkumpul di tempat 

yang berbeda dari siswa yang sudah mendapat pasangan. Pasangan siswa yang 

dapat mencari pasangan terlebih dahulu diminta maju ke depan untuk 

mempresentasikan kartu soal dan kartu jawaban mereka. Siswa yang lain diminta 

untuk memberikan tanggapan apakah pasangan kartu soal dan kartu jawaban 

sudah sesuai atau belum. Dari presentasi pasangan yang maju ke depan tadi, guru 

memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan kartu soal dan kartu 

jawaban dari pasangan yang melakukan presentasi. Setelah itu, guru memanggil 

pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai seluruh pasangan melakukan 

presentasi. Pada kegiatan konfirmasi, guru memberikan penguatan terhadap 

materi cahaya, sumber cahaya, macam-macam sumber cahaya dan sifat-sifat 

cahaya yang telah dipelajari oleh siswa, guru juga melakukan kegiatan tanya 

jawab untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

dipelajari.  

Pada kegiatan akhir guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan tentang 

materi cahaya, sumber cahaya, macam-macam sumber cahaya dan sifat-sifat 

cahaya dengan cara bertanya jawab bersama siswa. Selanjutnya guru mengajak 

siswa melakukan refleksi apa kegiatan yang telah dilakukan guru bersama siswa. 

Setelah itu guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya yaitu jenis-jenis cermin, sifat-sifat bayangan, sifat cahaya dapat 

diuraikan, dan sifat cahaya dapat dibiaskan. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam. 
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2) Pertemuan Kedua  

Pertemuan kedua siklus I dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 

pukul 07.00-08.10. Oleh guru kolaborator yaitu Bapak Karmin, S.Pd selaku guru 

kelas 5 SD N Sumogawe 02. Guru yang di tunjuk sebagai observer untuk 

mengamati berlangsungnya kegiatan pembelajaran meliputi pengamatan terhadap 

aktivitas guru dan siswa ialah Bapak Purmudi, S.Pd.I. Pada awal pembelajaran 

diawali dengan mengucapkan salam, kemudian guru meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa, dilanjutkan dengan guru melakukan presensi. Dilanjutkan dengan 

guru meminta siswa untuk mempersiapkan buku catatan, alat tulis dan buku paket. 

Setelah itu guru memberikan apersepsi dengan melakukan tanya jawab. Guru 

memberikan apersepsi berupa pertanyaan “apakah kalian bercermin dulu sebelum 

berangkat sekolah dan apa yang kamu lihat di cermin tersebut?”. Dari berbagai 

jawaban siswa misalnya bayangan yang terbentuk sama, bayangannya terbalik, 

dan sama besar. kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang  akan 

dicapai yaitu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis cermin, siswa dapat 

menyebutkan sifat-sifat bayangan, siswa dapat menyebutkan alat-alat yang 

menggunakan sifat cermin, Siswa dapat menyebutkan sifat cahaya dapat 

diuraikan, dan siswa dapat menyebutkan contoh terjadinya pembiasan cahaya 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan Kompetensi Dasar (KD) 6.1 

Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya. 

Setelah kegiatan awal disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti 

yang terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kegiatan 

eksplorasi, guru menjelaskan materi mengenai pengertian cermin dan jenis-jenis 

cermin. Dari penjelasan guru siswa diminta untuk mengulangi penjelasan 

mengenai pengertian cermin dan jenis-jenis cermin bersama-sama. Selanjutnya 

siswa bersama dengan guru bertanya jawab mengenai jenis-jenis cermin yaitu 

cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Guru menjelaskan sifat 

bayangan dari masing-masing cermin dengan menggunakan alat peraga yang 

sebelumnya sudah disiapkan, misalnya sendok sayur, kaca spion, dan cermin 

datar. Untuk membuktikan semua sifat-sifat bayangan yang terbentuk dari 

masing-masing cermin, guru meminta beberapa siswa untuk maju ke depan 
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mempraktikkan sifat bayangan yang terbentuk dari masing-masing cermin dengan 

cara bercermin melalui cermin yang disediakan guru. Setelah siswa bercermin, 

guru bersama siswa melakukan tanya jawab mengenai bayangan yang terbentuk 

dari masing-masing cermin. Setelah itu siswa dan guru bertanya jawab mengenai 

alat-alat yang menggunakan sifat cermin dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 

cermin datar yaitu kaca buat bercermin, cermin cembung yaitu kaca spion, dan 

cermin cekung yaitu reflektor pada lampu mobil. Selanjutnya guru bertanya 

kepada siswa “apakah kalian pernah melihat pelangi, warna apa saja yang terdapat 

pada pelangi tersebut?”. Dari berbagai jawaban siswa misalnya merah, jingga, 

kuning, hijau, biru dan nila. Guru menjelaskan proses terjadinya pelangi sebagai 

peristiwa cahaya dapat diuraikan. Selanjutnya guru menjelaskan terjadinya 

pembiasan cahaya. Untuk membuktikkan peristiwa tersebut guru memasukkan 

pensil ke dalam gelas yang berisi air jernih. Selanjutnya guru bertanya kepada 

siswa “apa yang terjadi ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air?”. 

Dan siswa menjawab pensil menjadi terlihat patah. Guru lalu meluruskan jawaban 

siswa. 

Pada kegiatan selanjutnya siswa membentuk kelompok besar. Kemudian siswa 

mendengarkan penjelasan guru mengenai cara permainan mencari kartu pasangan 

(Make a Match). Ke dua kelompok diminta saling berhadapan. Setiap siswa 

mendapatkan satu kartu yang diberikan guru. Kelompok satu mendapatkan kartu 

soal dan kelompok dua mendapatkan kartu jawaban. Kartu yang dibagikan berisi 

pengertian cermin cekung dan cermin cembung, sifat bayangan yang terbentuk 

pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, alat yang menggunakan 

sifat cermin, dan sifat cahaya dapat diuraikan dan dapat dibiaskan. Setelah semua 

siswa menerima kartu, siswa diberi waktu sekitar 20 detik untuk mencari 

pasangan dari kartu yang sesuai dengan yang didapat. Ternyata ada sepasang yang 

lebih cepat menemukan pasangan kartunya dalam waktu kurang dari 13 detik. 

Pasangan siswa yang dapat mencari pasangan terlebih dahulu diminta maju ke 

depan untuk mempresentasikan kartu soal dan kartu jawaban mereka. Siswa yang 

lain diminta untuk memberikan tanggapan apakah pasangan kartu soal dan kartu 

jawaban sudah sesuai atau belum. Dari presentasi pasangan yang maju ke depan 
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tadi, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan kartu soal 

dan kartu jawaban dari pasangan yang melakukan presentasi. Setelah itu, guru 

memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai seluruh pasangan 

melakukan presentasi. Pada kegiatan konfirmasi, guru memberikan penguatan 

terhadap jenis-jenis cermin, sifat-sifat bayangan, sifat cahaya dapat diuraikan, dan 

sifat cahaya dapat dibiaskan yang telah dipelajari oleh siswa, guru juga melakukan 

kegiatan tanya jawab untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

yang telah dipelajari.  

Pada kegiatan akhir guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan tentang 

materi jenis-jenis cermin, sifat-sifat bayangan, sifat cahaya dapat diuraikan, dan 

sifat cahaya dapat dibiaskan dengan cara bertanya jawab bersama siswa. 

Selanjutnya guru mengajak siswa melakukan refleksi apa kegiatan yang telah 

dilakukan guru bersama siswa. Setelah itu guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu mengerjakan soal evaluasi dan guru 

meminta siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan salam.  

3) Pertemuan Ketiga 

 Siklus I pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 

2015 pukul 07.00-08.10. Oleh guru kolaborator yaitu Bapak Karmin, S.Pd selaku 

guru kelas 5 SD N Sumogawe 02. Kegiatan pembelajaran pertemuan ketiga ini 

guru melaksanakan kegiatan tes evaluasi siklus I. Kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan ketiga diawali dengan berdoa, presensi, dan dilanjutkan dengan tanya 

jawab oleh guru dan siswa untuk mengulas kembali materi yang telah dipelajari 

sebelumnya tentang pengertian cahaya, sumber cahaya, sifat-sifat cahaya, jenis-

jenis cermin, dan sifat bayangan yang terbentuk dari masing-masing cermin. 

Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum dipahami. Setelah semua siswa dirasa paham tentang materi 

yang telah diajarkan guru sebelumnya. Guru mengadakan tes evaluasi selama dua 

kali 35 menit. Siswa mengerjakan soal tes evaluasi dengan tertib, tidak 

mencontek, dan bertanggung jawab. Bagi siswa yang telah selesai mengerjakan 

soal evaluasi tersebut dapat mengumpulkan lembar jawab berserta dengan soal 
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dan kembali ke tempat duduk. Setelah itu guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu alat-alat optik.  Guru menutup 

kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup. 

(2) Hasil Tindakan  

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

pembelajaran berupa nilai IPA siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 setelah 

pelaksanaan tindakan siklus I dengan menerapkan model pembelajaran Make a 

Match, hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 

sebagai berikut:  

1) Hasil Tindakan Siklus I  

Hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 diperoleh 

melalui pelaksanaan tes evaluasi diakhir siklus yaitu pada pertemuan ketiga siklus 

I. Berikut disajikan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 dengan 

Kompetensi Dasar (KD) 6.1 Mendiskripsikan sifat-sifat cahaya disajikan pada 

tabel daftar nilai IPA siklus I (terlampir), dan berikut disajikan pada tabel 4.7 

yaitu tabel destribusi frekuensi nilai IPA siklus I siswa kelas 5 SD N Sumogawe 

02 Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Destribusi Frekuensi Nilai IPA 

Siklus I 

No. Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 52-60 2 10% 

2 61-69 3 15% 

3 70-78 6 30%  

4 79-87 6 30% 

5 88-96 3 15% 

Jumlah Siswa  20 100% 

Nilai Rata-rata  77,40 

Nilai Tertinggi  96 

Nilai Terendah  52 
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Berdasarkan tabel 4.7 destribusi frekuensi nilai mata pelajaran IPA, dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar IPA siswa kelas 5 mengalami peningkatan dari 

prasiklus, ditandai dengan meningkatnya perolehan nilai rata-rata siswa menjadi 

77,40. Hasil belajar IPA pada siklus I siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02, pada 

rentang nilai 52-60 sejumlah 2 siswa dengan persentase 10% dari jumlah 

keseluruhan siswa, rentang nilai 61-69 sejumlah 3 siswa dengan persentase 15% 

dari jumlah keseluruhan siswa, rentang nilai 70-78 sejumlah 6 siswa dengan 

persentase 30% dari jumlah keseluruhan siswa, rentang nilai 79-87 sejumlah 6 

dengan persentase 30% dari jumlah keseluruhan siswa, rentang nilai 88-96 

sejumlah 3 dengan persentase 15% dari jumlah keseluruhan siswa. Dari data 

tersebut diketahui nilai tertinggi yang diperoleh siswa setelah pelaksanaan 

tindakan siklus I dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match yaitu 

96, sementara nilai terendah yang diperoleh siswa 52 yang semula pada prasiklus 

hanya 48 (daftar nilai siswa terlampir). Berdasarkan tabel 4.7 dapat dinyatakan 

dalam diagram 4.6 yaitu sebagai berikut:  

 

 

Diagram 4.6 Destribusi 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:  
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Tabel 4.8 

Ketuntasan Belajar Siklus I 

No Ketuntasan 

Belajar 

Nilai Jumlah Siswa 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Tuntas  ≥ 70 15 75 

2 Belum Tuntas  < 70 5 25 

Jumlah 20 100 

 

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 5 siswa atau 25% dari jumlah keseluruhan siswa, sedangkan yang 

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

dengan persentase 75% dari jumlah keseluruhan siswa. Hasil tersebut sudah 

menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar IPA, namun hasil yang 

diperoleh tersebut belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditentukan 

peneliti sebesar 80%. Ketuntasan belajar siswa pada tabel 4.8 dapat dilihat pada 

diagram 4.7 berikut: 

 

Diagram 4.7 Ketuntasan Belajar Siklus I  

4.1.2.3 Pelaksanaan Observasi 

Pada sub bab ini, akan menjelaskan mengenai analisis data hasil observasi 

aktivitas guru dan siswa selama pelaksanaan tindakan siklus I dengan menerapkan 

75% 

25% 

Persentase 

Tuntas

Tidak Tuntas



 

89 
 

model pembelajaran Make a Match yang terdiri dari analisis hasil observasi pada 

setiap pertemuan yaitu pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan 

ketiga sebagai berikut: 

1) Pertemuan pertama  

Kegiatan observasi dilakukan oleh guru observer untuk mengamati aktivitas 

selama proses pembelajaran berlangsung, baik aktivitas guru maupun aktivitas 

siswa. Hasil pengamatan proses pembelajaran dari lembar observasi yang terdiri 

dari 20 indikator aktivitas guru dan 17 indikator aktivitas siswa. Masing-masing 

indikator dalam lembar observasi tersebut diberi skor 1-4. Skor 1 berarti sangat 

tidak baik, skor 2 berarti tidak baik, skor 3 berarti baik, dan skor 4 berarti sangat 

baik. Kemudian skor akan dijumlahkan dan diinterpretasikan berdasarkan kriteria 

penilaian. Kriteria penilaian pada lembar observasi yaitu untuk total skor pada 

presentase 1%-20% berada pada kriteria sangat kurang, presentase 21% - 40% 

berada pada kriteria kurang, presentase 41% - 60% termasuk dalam kriteria cukup 

baik, presentase 61% - 80% berada pada kriteria baik, dan presentase 81% - 100% 

berada pada kriteria sangat baik. 

Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I pertemuan pertama dijelaskan 

dalam aspek, aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

 

Tabel 4.9 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I pertemuan I 

 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Skor Penilaian 

 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

5.  Kegiatan Pra 

Pembelajaran 

 

 1  2, 3, 4 14 

6.  Kegiatan 

Awal 

 

  5, 6  6 

7.  Kegiatan Inti  8, 9, 13 7, 12, 10, 11, 30 
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 15, 16 14 

8.  Kegiatan 

Akhir 

 

  17, 18 19, 20 14 

Total 

 

0 4 8 8 64 

 

Berdasarkan tabel 4.9 Hasil observasi aktivitas guru dapat diketahui hasil 

penilaian dari observer indikator aktivitas guru yang mendapat skor 2 sebanyak 4 

item, indikator dengan jumlah skor 3 sebanyak 8 item, dan indikator yang 

memperoleh skor 4 sebanyak 8 item sehingga jumlah keseluruhan skor yang 

diperoleh 64. Pada aspek kegiatan pra pembelajaran terdiri 4 indikator yaitu 

indikator nomor 1 memperoleh skor 2 dan indikator nomor 2, 3, 4 memperoleh 

skor 4 sehingga jumlah skor aspek satu 14 skor. Pada aspek kegiatan awal terdiri 

dari 2 indikator yaitu indikator nomor 5, 6 memperoleh skor 3 sehingga jumlah 

skor aspek dua 6 skor. Pada aspek ketiga yaitu kegiatan inti terdiri dari 10 

indikator yaitu indikator nomor 8, 9, 13 memperoleh skor 2, indikator nomor 7, 

12, 15, 16 memperoleh skor 3, dan indikator nomor 10, 11, 14 memperoleh skor 4 

sehingga jumlah skor aspek tiga 30 skor. Pada aspek kegiatan akhir terdiri dari 4 

indikator yaitu indikator nomor 17, 18 memperoleh skor 3 dan indikator nomor 

19, 20 memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek empat 14 skor. Total 

keseluruhan skor hasil observasi aktivitas guru siklus I pertemuan pertama adalah 

64 skor. Untuk lebih jelasnya hasil observasi aktivitas guru siklus I pertemuan I 

dapat dilihat pada diagram 4.8 berikut ini: 
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Diagram 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I Pertemuan I 

Selanjutnya hasil observasi siswa diperoleh dari lembar observasi yang dapat 

dijelaskan dalam beberapa aspek pada tabel 4.10 Berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Skor Penilaian 

 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1.  Kegiatan Pra 

Pembelajaran 

 

 1 2  5 

2.  Kegiatan 

Awal 

 

  3 4 7 

3.  Kegiatan Inti 

 

 5, 7, 9, 12,  6, 10, 

13, 14, 

8, 11, 

15 

32 

4.  Kegiatan 

Akhir 

 

   17 16 7 

Total 

 

0 5 7 5 51 
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Berdasarkan tabel 4.10 hasil observasi aktivitas siswa dapat diketahui 

indikator aktivitas belajar siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 5 item, 

indikator yang memperoleh skor 3 sebanyak 7 item, dan indikator yang 

memperoleh skor 4 sebanyak 5 item sehingga jumlah keseluruhan skor yang 

diperoleh 51. Pada aspek kegiatan prapembelajaran terdiri dari 2 indikator yaitu 

indikator nomor 1 memperoleh skor 2 dan indikator nomor 2 memperoleh skor 3 

sehingga jumlah skor aspek satu 5 skor. Selanjutnya aspek kegiatan awal terdiri 

dari 2 indikator yaitu indikator nomor 3 memperoleh skor 3 dan indikator nomor 4 

memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek dua 7 skor. Pada aspek kegiatan 

inti terdiri dari 11 indikator yaitu indikator nomor 5, 7, 9, 12 memperoleh skor 2, 

indikator nomor 6, 10, 13, 14 memperoleh skor 3, dan indikator nomor 8, 11, 15 

memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek tiga adalah 32 skor. Selanjutnya 

pada aspek kegiatan akhir terdiri dari 2 indikator yaitu indikator 17 memperoleh 

skor 3 dan indikator 16 menperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek empat 

adalah 7. Total keseluruhan skor hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan 

I adalah 51 skor. Untuk lebih jelasnya hasil observasi aktivitas siswa siklus I 

pertemuan I dapat dilihat pada diagram 4.9 berikut ini: 

 

Diagram 4.9 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

 

1 2 3 4

Aspek yang diamati 5 7 32 7

0

5

10

15

20

25

30

35

B
a
n

y
a
k

 S
k

o
r 



 

93 
 

2) Pertemuan Kedua 

Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I pertemuan kedua dijelaskan dalam 

beberapa aspek. Aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut: 

 

Tabel 4.11 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I pertemuan II 

 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Skor Penilaian 

 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1.  Kegiatan Pra 

Pembelajaran 

 

  1 2, 3, 4 15 

2.  Kegiatan 

Awal 

 

  5, 6  6 

3.  Kegiatan Inti 

 

 8, 9 7, 12, 

13, 15 

10, 11, 

14, 16 

32 

4.  Kegiatan 

Akhir 

 

  18 17, 19, 

20 

15 

Total 

 

0 2 8 10 68 

 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil observasi aktivitas guru dapat diketahui hasil 

penilaian dari observer indikator aktivitas guru yang memperoleh skor 2 sebanyak 

2 item, indikator yang memperoleh skor 3 sebanyak 8 item, dan indikator yang 

memperoleh skor 4 sebanyak 10 item. Sehingga jumlah keseluruhan skor yang 

diperoleh 68. Pada aspek kegiatan pra pembelajaran terdiri 4 indikator yaitu 

indikator nomor  1 memperoleh skor 3 dan indikator nomor 2, 3, 4 memperoleh 

skor 4 sehingga jumlah skor aspek satu 15 skor. Selanjutnya pada aspek kondisi 

awal terdiri dari 2 indikator yaitu indikator nomor 5, 6 memperoleh skor 3 

sehingga jumlah skor aspek dua 6 skor. Pada aspek ketiga yaitu kegiatan inti 

terdiri dari 10 indikator yaitu indikator nomor 8, 9 memperoleh skor 2, indikator 
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nomor 7, 12, 13, 15 memperoleh skor 3, dan indikator nomor 10, 11, 14, 16 

memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek tiga adalah 32 skor. Pada aspek 

kegiatan akhir terdiri dari 4 indikator yaitu indikator nomor 18 memperoleh skor 3 

dan indikator nomor 17, 19, 20 memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek 

empat 15 skor. Total keseluruhan skor hasil observasi aktivitas guru siklus I 

pertemuan kedua adalah 68 skor. Untuk lebih jelasnya hasil observasi aktivitas 

guru siklus I pertemuan II dapat dilihat pada diagram 4.10 berikut ini: 

 

Diagram 4.10 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus 1 Pertemuan II 

Selanjutnya hasil observasi siswa diperoleh dari lembar observasi yang dapat 

dijelaskan dalam beberapa aspek pada tabel 4.12 Berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Skor Penilaian 

 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1.  Kegiatan Pra 

Pembelajaran 

 

  1, 2  6 

2.  Kegiatan 

Awal 

 

  3 4 7 

3.  Kegiatan Inti 

 

 7, 9  5, 6, 12,  

13, 14, 

8, 10 

11, 15 

35 

1 2 3 4

Aspek yang diamati 15 6 32 15
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4.  Kegiatan 

Akhir 

 

   17 16 7 

Total 

 

0 2 9 6 55 

Berdasarkan tabel 4.12 Hasil observasi aktivitas siswa dapat diketahui 

indikator aktivitas belajar siswa yang memperoleh skor 2 sebanyak 2 item, 

indikator yang memperoleh skor 3 sebanyak 9 item, dan indikator yang 

memperoleh skor 4 sebanyak 6 item sehingga jumlah keseluruhan skor yang 

diperoleh 55. Pada aspek kegiatan prapembelajaran terdiri dari 2 indikator yaitu 

indikator nomor 1, 2 memperoleh 3 skor sehingga jumlah skor aspek satu 6 skor. 

Selanjutnya aspek kegiatan awal terdiri dari 2 indikator yaitu indikator nomor 3 

memperoleh skor 3 dan indikator nomor 4 memperoleh skor 4 sehingga jumlah 

skor aspek dua 7 skor. Pada aspek kegiatan inti terdiri dari 11 indikator yaitu 

indikator nomor 7, 9 memperoleh skor 2, indikator nomor 5, 6, 12, 13, 14 

memperoleh skor 3, dan indikator nomor 8, 10, 11, 15 memperoleh skor 4 

sehingga jumlah skor aspek tiga adalah 35 skor. Selanjutnya pada aspek kegiatan 

akhir terdiri dari 2 indikator yaitu indikator 17 memperoleh skor 3 dan indikator 

16 menperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek empat adalah 7. Total 

keseluruhan skor hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan II adalah 55 

skor. Untuk lebih jelasnya hasil observasi aktivitas siswa siklus I pertemuan II 

dapat dilihat pada diagram 4.11 berikut ini: 

 

Diagram 4.11 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan II 
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4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

Setelah pelaksanaan tindakan dan observasi pada siklus I baik 

pertemuan pertama, kedua, maupun ketiga selesai, maka peneliti melakukan 

refleksi terhadap keseluruhan proses pembelajaran yang telah dilakukan pada 

siklus I. Hasil refleksi diambil dari hasil tindakan dan hasil observasi yang 

dilaksanakan pada siklus I. Refleksi ini digunakan sebagai bahan perbaikan 

dengan membandingkan 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. Refleksi juga dilakukan untuk mengevaluasi kelebihan dan 

kelemahan dari tindakan pembelajaran yang telah dilakukan, hasil tindakan, serta 

hambatan – hambatan yang dihadapi.  Selain itu, juga sebagai dasar untuk 

menyusun rencana kegiatan pada siklus II. Kegiatan refleksi diadakan dalam 

bentuk diskusi, diskusi ini dilakukan oleh guru kolaborator, guru observer, 

peneliti, dan perwakilan dari beberapa siswa kelas 5. Kegiatan diskusi tersebut 

berisi tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

Make a Match. Evaluasi tersebut ditujukan bagi guru kolaborator, guru observer, 

peneliti dan siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran pada siklus I. Dari 

hasil diskusi yang telah dilakukan setelah melakukan pembelajaran menggunakan 

model Make a Match guru mempunyai wawasan baru saat pembelajaran sehingga 

guru tidak hanya menggunakan ceramah saja sebagai metode pembelajaran. Guru 

lebih kreatif dalam menggunakan alat peraga, sehingga siswa lebih memahami 

materi yang disampaikan oleh guru. Sementara bagi siswa, model pembelajaran 

Make a Match  memberikan pengalaman bagi mereka untuk belajar dalam suasana 

yang menyenangkan, sehingga mereka tidak terbebani oleh materi yang dipelajari. 

Selain itu, mereka bisa bekerjasama secara positif dengan siswa lain saat 

permainan mencari pasangan dalam menemukan pasangan yang cocok sesuai 

kartu yang didapat. Dengan itu, siswa dapat memahami materi pelajaran melalui 

permainan mencari pasangan. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui hasil observasi 

aktivitas guru pada siklus I pertemuan pertama diketahui indikator yang 
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memperoleh skor 2 sebanyak 4 item, skor 3 sebanyak 8 item, dan skor 4 sebanyak 

8 item. Pada siklus I pertemuan kedua indikator yang memperoleh skor 2 

sebanyak 2 item, indikator yang memperoleh skor 3 sebanyak 8 item, dan 

indikator yang memperoleh skor 4 sebanyak 10 item. Dari hasil observasi 

pelaksanaan tindakan siklus I, aspek yang mengalami peningkatan yaitu pada 

aspek menyiapkan alat dan bahan pembelajaran (1), pada aspek ini guru lebih siap 

dalam menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Mengawasi aktivitas siswa dan membimbing siswa selama 

melakukan pembelajaran Make a Match (13), memberikan informasi tentang 

kebenaran dan kecocokkan pertanyaan dan jawaban dari masing-masing pasangan 

(16), menyimpulkan materi yang dipelajari (17). Hasil observasi pada pertemuan 

pertama dengan indikator penilaian aktivitas guru sebanyak 20 item, hasil 

persentase aktivitas guru pertemuan pertama sebesar 80% dan pertemuan kedua 

meningkat menjadi 85%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 4.12 

peningkatan persentase hasil observasi aktivitas guru siklus I pertemuan I dan II 

sebagai berikut:  

 

Diagram 4.12 Peningkatan Persentase Hasil Observasi Aktivitas 

Guru Pertemuan I dan II 

Berdasarkan analisis data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan pertama indikator aktivitas belajar siswa yang memperoleh skor 2 yaitu 

sebanyak 5 item, skor 3 sebanyak 7 item, dan skor 4 sebanyak 5 item. Pada 
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pertemuan kedua yang memperoleh skor 2 sebanyak 2 item, skor 3 sebanyak 9 

item, dan skor 4 sebanyak 6 item. Indikator aktivitas siswa yang mengalami 

peningkatan yaitu dalam Menyiapkan perlengkapan pembelajaran (buku, alat 

tulis, dll) (1), memperhatikan penjelasan guru (5), baris menurut kelompok 

masing-masing dan berhadap-hadapan dengan kelompok lain (10), mencari kartu 

pasangan berdasarkan waktu yang telah ditentukan (12). Dari skor penilaian hasil 

observasi aktivitas siswa siklus I pada pertemuan pertama persentase yang 

diperoleh mencapai 75% dan pada pertemuan kedua 81%. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada diagram 4.13 peningkatan persentase hasil observasi aktivitas 

siswa siklus I pertemuan I dan II sebagai berikut: 

 

Diagram 4.13 Peningkatan Persentase Hasil Observasi Aktivitas 

Siswa Pertemuan I dan II 

Hasil evaluasi yang diperoleh siswa dengan ketuntasan belajar pada 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 70) pada pelaksanaan tindakan siklus I baru 

mencapai 75% siswa tuntas. Artinya hasil tersebut belum memenuhi indikator 

keberhasilan yang peneliti tentukan sebesar 80%. Masih ada 5 siswa yang 

perolehan nilainya masih berada di bawah KKM 70. Namun rata-rata hasil belajar 

mata pelajaran IPA siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 sudah mengalami 

peningkatan dari Prasiklus 66,15 menjadi 77,40 setelah pelaksanaan tindakan 
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siklus I. Persentase ketuntasan belajar siswa naik dari kondisi awal 55% menjadi 

75%. 

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. Berdasarkan 

kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I, akan diperbaiki pada siklus II 

dan kelebihan pada siklus I akan dipertahankan. Kelebihan dan kekurangan 

tersebut diantaranya: 

 

1) Kelebihan  

a. Aktivitas belajar baik guru maupun siswa yang dilaksanakan pada siklus I 

dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match sudah mengalami 

peningkatan meskipun skor yang dicapai belum sesuai dengan kriteria yang 

diharapkan.  

b. Semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran menggunakan model Make a 

Match mengalami peningkatan terlihat dari indikator baris menurut kelompok 

masing-masing dan berhadap-hadapan dengan kelompok lain dan mencari 

kartu pasangan berdasarkan waktu yang telah ditentukan terjadi peningkatan 

pada pertemuan kedua. 

c. Guru sudah terbiasa memfasilitasi siswa dalam kegiatan belajar menggunakan 

model Make a Match hal ini terlihat pada indikator mengawasi aktivitas siswa 

dan membimbing siswa selama melakukan pembelajaran Make a Match yang 

terjadi peningkatan pada pertemuan kedua. 

2) Kekurangan  

a.  Siswa masih malu bertanya tentang materi yang kurang dipahami saat proses 

pembelajaran berlangsung, hal ini terlihat pada indikator aktif  bertanya saat 

proses pembelajaran kepada guru yang memperoleh skor rendah. 

b. Guru masih bingung dalam melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan 

pembelajaran Make a Match, hal ini terlihat pada indikator menjelaskan 

langkah-langkah pembelajaran Make a Match yang memperoleh skor rendah.  
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c. Masih ada beberapa siswa yang belum bekerja sama dengan baik saat mencari 

kartu pasangan, hal ini terlihat pada indikator menunjukkan interaksi positif 

antar siswa yang memperoleh skor rendah.  

Untuk mengatasi kendala pada siklus I, maka peneliti berdiskusi dengan guru 

kelas 5 untuk mengadakan perbaikan dari kekurangan tersebut yang akan 

diterapkan pada siklus II sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus II 

berjalan lebih baik. Perbaikan tersebut antara lain: 

a. Guru memberikan motivasi dan arahan agar siswa tidak malu bertanya tentang 

materi yang kurang dipahami, sehingga saat menerima kartu yang didapat 

siswa tidak bingung mencari jawabannya. 

b. Guru harus lebih memahami prosedur pelaksanaan pembelajaran Make a 

Match sehingga pelaksanaan pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan 

lancar.  

c. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk saling bekerjasama dengan 

optimal, sehingga siswa tidak malu-malu saat mencari kartu pasangan yang 

diterima. 

 

4.1.3. Deskripsi Siklus II  

Pada sub unit deskripsi siklus II akan menguraikan tentang tahap 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, hasil tindakan, pelaksanaan observasi, dan 

refleksi. Kegiatan pembelajaran pada siklus II ini dibagi menjadi tiga kali 

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

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus II ini merupakan upaya perbaikan 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus I. 

 

4.1.3.1.Tahap Perencanaan  

Pada sub unit ini akan menjelaskan mengenai perencanaan yang 

dilakukan oleh peneliti bersama dengan guru kolaboator sebelum pelaksanaan 

tindakan pembelajaran dengan model pembelajaran Make a Match, meliputi 

penyusunan RPP dan segala sesuatu yang menunjang pelaksanaan tindakan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan termasuk perencanaan tes evaluasi yang 

akan dilakukan pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan ketiga. Pembelajaran 
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siklus II merupakan upaya perbaikan dari pembelajaran siklus I. Tindakan 

pembelajaran pada siklus II dilaksanakan tiga kali pertemuan yaitu pertemuan 

satu, pertemuan dua, dan pertemuan tiga. Masing-masing pertemuan berlangsung 

selama dua kali 35 menit. Rencana tindakan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

 

1) Pertemuan Pertama  

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama ini dilaksanakan pada minggu 

pertama bulan April. Sebelum melakukan tindakan pembelajaran siklus II 

pertemuan pertama peneliti menentukan materi yang akan digunakan pada siklus 

II pertemuan pertama yaitu alat-alat optik dan kegunaannya, setelah itu peneliti 

menyiapkan segala sesuatu yang dapat mendukung pembelajaran seperti membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan model pembelajaran 

Make a Match dengan Standar Kompetensi (SK) yakni 6. Menerapkan sifat-sifat 

cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model dan Kompetensi Dasar (KD) 

6.2 Membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau lensa dan bahan 

sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. Penyusunan RPP didiskusikan 

dengan Bapak Karmin, S.Pd selaku guru kelas 5 dan sebagai guru kolaborator 

dalam pelaksanaan tindakan penelitian. Diskusi yang dilakukan meliputi 

penentuan waktu penelitian, penyusunan indikator dan tujuan pembelajaran. 

Indikator yang digunakan pada siklus II pertemuan pertama antara lain  (1) 

mendefinisikan pengertian alat-alat optik, (2) menyebutkan contoh alat-alat optik, 

(3) mendefinisikan kegunaan alat-alat optik, (4) mendefinisikan pengertian lensa, 

dan (4) menyebutkan 3 macam lensa cembung. Setelah indikator dirumuskan 

kemudian peneliti bersama guru kolaborator menyusun tujuan pembelajaran yang 

dicapai pada siklus II pertemuan pertama melalui kegiatan pembelajaran 

menggunakan model Make a Match, yaitu: (1) setelah mendengarkan penjelasan 

guru tentang pengertian alat-alat optik, siswa dapat mendefinisikan pengertian 

alat-alat optik dengan benar, (2) setelah memperhatikan gambar tentang macam-

macam alat optik, siswa dapat menyebutkan contoh alat-alat optik dengan benar, 

(3) setelah bertanya jawab mengenai kegunaan dari masing-masing alat optik, 

siswa dapat mendefinisikan kegunaan alat-alat optik dengan benar, (4) setelah 
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mengaitkan cara kerja alat optik dengan lensa, siswa dapat mendefinisikan lensa 

dengan benar, dan (5) setelah melakukan tanya jawab mengenai sifat lensa dan 

cermin cembung, siswa dapat menyebutkan 3 macam lensa cembung dengan 

benar. Dilanjutkan dengan menyiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan 

RPP yang telah dibuat dan didiskusikan dengan guru kolaborator tentang 

pengertian alat-alat optik, contoh alat-alat optik, kegunaan alat-alat optik, 

pengetian lensa, dan 3 macam lensa cembung. Selanjutnya peneliti menyiapkan 

alat peraga yang menunjang proses pembelajaran yaitu gambar macam-macam 

alat optik, seperti mikroskop, teleskop, lup, dan periskop. Peneliti juga 

menyiapkan daftar presensi siswa, kartu soal dan kartu jawaban, lembar observasi 

aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Selanjutnya peneliti dan guru 

kolaborator mempelajari materi yang akan diajarkan pada kelas 5 agar 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapan. 

 

2) Pertemuan Kedua  

Rencana tindakan pada siklus II pertemuan ke dua merupakan tindak lanjut 

dari pertemuan pertama, yang membedakan adalah materi yang dipelajari. Pada 

pertemuan kedua ini materi yang dipelajari adalah sifat bayangan pada lensa, 3 

macam lensa cekung, dan bahan serta alat yang digunakan untuk membuat 

perioskop sederhana. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran Make a Match. 

Penyusunan RPP masih didiskusikan dengan Bapak Karmin, S.Pd selaku guru 

kelas 5 dan sebagai kolaborator dalam pelaksanaan tindakan penelitian. Hal-hal 

yang didiskusikan diantaranya mengenai indikator dan tujuan pembelajaran serta 

alat peraga yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Indikator siklus II 

pertemuan kedua antara lain: (1) menyebutkan sifat bayangan pada lensa, (2) 

menyebutkan 3 macam lensa cekung, (3) menyebutkan bahan dan alat untuk 

membuat periskop sederhana, dan (4) menyebutkan langkah-langkah membuat 

periskop sederhana. Berdasarkan indikator yang telah disusun peneliti dan guru 

kolaborator menyusun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada siklus II 

pertemuan kedua dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match yaitu: 

(1) setelah melakukan tanya jawab mengenai sifat bayangan yang terbentuk pada 
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lensa, siswa dapat menyebutkan sifat bayangan yang terbentuk pada lensa dengan 

benar. (2) setelah melakukan tanya jawab mengenai macam-macam lensa cekung, 

siswa dapat menyebutkan macam-macam lensa cekung dengan benar, (3) setelah 

melakukan praktik membuat periskop sederhana, siswa dapat menyebutkan bahan 

dan alat untuk membuat perioskop sederhana dengan benar, dan (4) setelah 

melakukan praktik membuat periskop sederhana, siswa dapat menjelaskan 

langkah-langkah membuat perioskop sederhana dengan benar. Selanjutnya 

peneliti menyiapkan alat peraga yang menunjang proses pembelajaran yaitu 

kardus pasta gigi, cutter, cermin datar, solatip, lem, penggaris, dan pensil. Peneliti 

juga menyiapkan daftar presensi siswa, kartu soal dan kartu jawaban, lembar 

observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Selanjutnya peneliti 

dan guru kolaborator mempelajari materi yang akan diajarkan pada kelas 5 agar 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapan. 

 

3) Pertemuan Ketiga  

Perencanaa pembelajaran pada siklus II pertemuan ketiga sebagai tindak lanjut 

dari pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pada 

pertemuan ke tiga ini digunakan untuk tes evaluasi siklus II berupa tes tentang 

materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan pertama dan 

pertemuan ke dua mengenai alat optik dan kegunaannya. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA setelah dilaksanakan 

pembelajaran Make a Match siklus II pada siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02. 

Penyusunan soal evaluasi sebelumnya didiskusikan dengan Bapak Karmin, S.Pd 

selaku guru kolaborator. Soal yang diujikan pada siklus II sejumlah 24 soal 

berbentuk pilihan ganda. Sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan, peneliti menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Diantaranya Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar soal evaluasi yang berisi 24 butir soal 

bentuk pilihan ganda untuk 20 siswa dan lembar jawab untuk 20 siswa. Sebelum 

mangadakan tes evaluasi guru mengulang materi tentang alat optik dan 

kegunaannya yang telah dipelajari pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. 

Setelah itu guru mengadakan tes evaluasi selama dua kali 35 menit. 
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4.1.3.2.  Pelaksanaan Tindakan  

Sub unit ini mendeskripsikan tentang proses pelaksanaan tindakan 

pembelajaran siklus II dari awal hingga akhir pembelajaran pada setiap 

pertemuan. Proses pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan sebanyak tiga kali 

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

Sedangkan hasil tindakan diberikan pada pertemuan terakhir siklus II.  Rincian 

proses pelaksanaan tindakan dan hasil tindakan siklus II sebagai berikut: 

(1) Proses Pelaksanaan Tindakan 

Pada sub bab proses pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus II terdiri dari 3 

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

Rincian proses pelaksanaan tindakan sebagai berikut:  

1) Pertemuan Pertama  

Pertemuan pertama siklus II dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 

2015 pukul 07.00-08.10. Oleh guru kolaborator yaitu Bapak Karmin, S.Pd selaku 

guru kelas 5 SD N Sumogawe 02. Guru yang di tunjuk sebagai observer untuk 

mengamati berlangsungnya kegiatan pembelajaran meliputi pengamatan terhadap 

aktivitas guru dan siswa ialah Bapak Purmudi, S.Pd.I. Pada awal pembelajaran 

pada pertemuan pertama diawali dengan mengucapkan salam, kemudian guru 

meminta ketua kelas untuk memimpin doa, dilanjutkan dengan guru melakukan 

presensi. Sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung guru meminta siswa untuk 

mempersiapkan buku catatan, alat tulis dan buku paket. Selanjutnya guru 

melakukan kegiatan apersepsi dan motivasi dengan melakukan tanya jawab. Guru 

memberikan apersepsi dengan bertanya kepada siswa “apakah kalian pernah 

melihat benda dari jarak jauh, untuk mempermudah melihat benda dari jarak jauh 

alat apa yang kalian gunakan untuk membantu penglihatan kalian?” dari berbagai 

jawaban siswa misalnya teropong dan kacamata, kemudian guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang  akan dicapai yaitu siswa dapat mendefinisikan 

pengertian alat-alat optik, siswa dapat menyebutkan contoh alat-alat optik, siswa 

dapat mendefinisikan kegunaan alat-alat optik, siswa dapat mendefinisikan lensa, 

dan siswa dapat menyebutkan 3 macam lensa cembung dengan Kompetensi Dasar 
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(KD) 6.2 Membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau lensa dan bahan 

sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya.  

Setelah kegiatan awal selesai disampaikan, dilanjutkan dengan kegiatan inti 

yang terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kegiatan 

eksplorasi, guru menjelaskan materi mengenai pengertian alat optik. Dari 

penjelasan guru, siswa diminta untuk mengulangi penjelasan mengenai pengertian 

alat optik secara bersama-sama. Guru melibatkan siswa melalui kegiatan tanya 

jawab mengenai macam-macam alat optik melalui gambar seperti periskop, 

teleskop, mikroskop, dan lup. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “setelah 

mengamati gambar tersebut, apa kalian tahu kegunaan dari periskop, teleskop, 

mikroskop, dan lup?” salah satu siswa menjawab pertanyaan guru dan 

menjelaskan bahwa kegunaan periskop untuk mengamati permukaan laut, lalu 

siswa lain menjawab teleskop untuk melihat benda-benda yang sangat jauh 

letaknya, selanjutnya siswa lain menjawab mikroskop untuk melihat benda-benda 

yang sangat kecil, dan yang terakhir salah satu siswa menjawab bahwa lup 

digunakan untuk untuk melihat benda-benda kecil agar tampak besar dan jelas. 

Selanjutnya guru menjelaskan lebih lanjut mengenai kegunaan alat-alat optik 

lainnya dan mengaitkan cara kerja alat optik berkaitan dengan lensa. Selanjutnya 

guru menjelaskan pengertian lensa. Dari penjelasan guru, siswa diminta 

mengulangi penjelasan mengenai pengertian lensa secara bersama-sama. Setelah 

itu, guru memberikan pertanyaan kepada siswa “apakan kalian tahu macam-

macam lensa apa saja?” semua siswa menjawab bahwa macam-macam lensa 

antara lain lensa cembung dan lensa cekung. Selanjutnya guru menjelaskan bahwa 

yang dibahas pada pertemuan hari ini hanya mengenai lensa cembung. Guru 

menjelaskan pengertian lensa cembung. Dari penjelasan guru, siswa diminta 

mengulangi penjelasan mengenai pengertian lensa cembung. Selanjutnya guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa “apakan kalian tahu macam-macam lensa 

cembung?” beberapa siswa menjawab bahwa macam-macam lensa cembung 

antara lain lensa cembung dua atau lensa bikonveks, lensa cembung datar atau 

lensa plankonveks, dan lensa cembung cekung atau lensa konkaf-konveks. 

Selanjutnya guru meminta 3 orang siswa menggambar masing-masing lensa 



 

106 
 

cembung dua atau lensa bikonveks, lensa cembung datar atau lensa plankonveks, 

dan lensa cembung cekung atau lensa konkaf-konveks. 

Pada kegiatan selanjutnya siswa membentuk kelompok besar. Kemudian siswa 

mendengarkan penjelasan singkat guru mengenai cara permainan mencari kartu 

pasangan (Make a Match). Ke dua kelompok diminta saling berhadapan. Setiap 

siswa mendapatkan satu kartu yang diberikan guru. Kelompok satu mendapatkan 

kartu soal dan kelompok dua mendapatkan kartu jawaban. Kartu yang dibagikan 

berisi pengertian pengertian alat optik, contoh alat-alat optik, pengertian periskop, 

jenis cermin dalam pembuatan periskop, pengertian lup, lensa yang digunakan 

dalam pembuatan lup sederhana, pengertian kamera, pengertian lensa, nama lain 

lensa cembung, dan lensa yang digunakan dalam terpong. Setelah semua siswa 

menerima kartu, siswa diberi waktu sekitar 20 detik untuk mencari pasangan dari 

kartu yang sesuai dengan yang didapat. Ternyata ada sepasang yang lebih cepat 

menemukan pasangan kartunya dalam waktu kurang dari 10 detik. Pasangan siswa 

yang dapat mencari pasangan terlebih dahulu diminta maju ke depan untuk 

mempresentasikan kartu soal dan kartu jawaban mereka. Siswa yang lain diminta 

untuk memberikan tanggapan apakah pasangan kartu soal dan kartu jawaban 

sudah sesuai atau belum. Dari presentasi pasangan yang maju ke depan tadi, guru 

memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan kartu soal dan kartu 

jawaban dari pasangan yang melakukan presentasi. Setelah itu, guru memanggil 

pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai seluruh pasangan melakukan 

presentasi. Pada kegiatan konfirmasi, guru memberikan penguatan terhadap 

pengertian alat-alat optik, contoh alat-alat optik, kegunaan alat-alat optik, 

pengertian lensa, dan macam-macam lensa cembung yang telah dipelajari oleh 

siswa, guru juga melakukan kegiatan tanya jawab untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari.  

Pada kegiatan akhir guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan tentang 

pengertian alat-alat optik, contoh alat-alat optik, kegunaan alat-alat optik, 

pengertian lensa, dan macam-macam lensa cembung dengan cara bertanya jawab 

bersama siswa. Selanjutnya guru mengajak siswa melakukan refleksi apa kegiatan 

yang telah dilakukan guru bersama siswa. Setelah itu guru menyampaikan materi 
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yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu sifat bayangan pada lensa, 

3 macam lensa cekung, dan bahan serta alat untuk membuat periskop sederhana. 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam.  

 

2) Pertemuan Kedua  

Pertemuan kedua siklus II dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 

pukul 07.00-08.10. Oleh guru kolaborator yaitu Bapak Karmin, S.Pd selaku guru 

kelas 5 SD N Sumogawe 02. Guru yang di tunjuk sebagai observer untuk 

mengamati berlangsungnya kegiatan pembelajaran meliputi pengamatan terhadap 

aktivitas guru dan siswa ialah Bapak Purmudi, S.Pd.I. Pada awal pembelajaran 

diawali dengan mengucapkan salam, kemudian guru meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa, dilanjutkan dengan guru melakukan presensi. Dilanjutkan dengan 

guru meminta siswa untuk mempersiapkan buku catatan, alat tulis dan buku paket. 

Setelah itu guru memberikan apersepsi dengan melakukan tanya jawab. Guru 

mengajukan pertanyaan “masih ingatkah kalian macam-macam lensa apa saja?”. 

Dari berbagai jawaban siswa antara lain lensa cembung dan lensa cekung. 

Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 

pertemuan kedua yaitu siswa dapat menyebutkan 3 macam lensa cekung, siswa 

dapat menjelaskan sifat lensa cekung, siswa dapat menyebutkan bahan dan alat 

untuk membuat perioskop sederhana, dan siswa dapat menjelaskan langkah-

langkah membuat perioskop sederhana dengan Kompetensi Dasar (KD) 6.2 

Membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau lensa dan bahan sederhana 

dengan menerapkan sifat-sifat cahaya.  

Setelah kegiatan awal selesai disampaikan, dilanjutkan dengan kegiatan inti 

yang terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kegiatan 

eksplorasi, guru menjelaskan pengertian lensa cekung. Dari penjelasan guru, 

siswa diminta untuk mengulangi penjelasan mengenai pengertian lensa cekung 

secara bersama-sama. Guru melibatkan siswa melalui kegiatan tanya jawab 

mengenai sifat dari lensa cekung. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa “apakah kalian tahu macam-macam lensa cekung?” semua siswa 
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menjawab lensa cekung dua atau lensa bikonkaf, lensa cekung datar atau lensa 

plankonkaf dan lensa cekung cembung atau lensa konveks-konkaf. Setelah itu, 

guru menjelaskan cara membuat periskop sederhana melalui periskop sederhana 

yang sudah dipersiapkan oleh guru sebelumnya. Guru menjelaskan bahwa langkah 

pertama dalam membuat perisop sederhana adalah membelah kardus dengan pisau 

di sisi bagian atas dan bagian bawah sesuai dengan lebar cermin yang digunakan 

yaitu sekitar 5 cm, lalu pasangkan cermin dengan posisi saling berhadapan atas 

dan bawah. Selanjutnya buat dua lubang yang persis berhadapan dengan tiap-tiap 

cermin. Langkah terakhir letakkan benda yang diamati di depan lubang 1 (bagian 

atas) dan benda tersebut dapat dilihat melalui lubang 2 (bagian bawah). Setelah iu 

guru menanyakan kepada siswa “apakah kalian sudah paham cara membuat 

periskop sederhana?” semua siswa menjawab sudah paham. Apabila sedah dirasa 

semua siswa paham, guru membagi 20 siswa ke dalam kelompok kecil yang 

terdiri 4-5 orang. Semua siswa diminta guru untuk menyiapkan alat serta bahan 

yang akan digunakan untuk membuat periskop sederhana antara lain kotak pasta 

gigi, selotip, cutter/gunting, dan 2 cermin datar. Guru memberikan waktu sekitar 

30 menit untuk membuat periskop sederhana. Semua siswa diminta bekerjasama 

dengan kelompoknya agar proses pembuatan periskop sederhana berjalan dengan 

lancar. Saat semua siswa membuat periskop sederhana guru membimbing siswa 

jika siswa mengalami kesulitan. Setelah 30 menit 2 orang perwakilan kelompok 

diminta untuk memperagakan cara menggunakan periskop sederhana dengan 

melihat temannya dibalik jendela menggunakan periskop yang telah dibuat.  

Setelah semua perwakilan kelompok selesai memperagakan cara 

menggunakan periskop sederhana selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan 

elaborasi. Siswa membentuk kelompok besar. Kemudian siswa mendengarkan 

penjelasan singkat guru mengenai cara permainan mencari kartu pasangan (Make 

a Match). Kedua kelompok diminta saling berhadapan. Setiap siswa mendapatkan 

satu kartu yang diberikan guru. Kelompok satu mendapatkan kartu soal dan 

kelompok dua mendapatkan kartu jawaban. Kartu yang dibagikan berisi 

pengertian lensa cekung, nama lain lensa cekung, sifat lensa cekung, nama lain 
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dari macam-macam lensa cekung, bahan utama pembuatan periskop sederhana, 

dan bahan penunjang pembuatan periskop sederhana. 

Setelah semua siswa menerima kartu, siswa diberi waktu sekitar 20 detik 

untuk mencari pasangan dari kartu yang sesuai dengan yang didapat. Ternyata ada 

sepasang yang lebih cepat menemukan pasangan kartunya dalam waktu kurang 

dari 8 detik. Pasangan siswa yang dapat mencari pasangan terlebih dahulu diminta 

maju ke depan untuk mempresentasikan kartu soal dan kartu jawaban mereka. 

Siswa yang lain diminta untuk memberikan tanggapan apakah pasangan kartu soal 

dan kartu jawaban sudah sesuai atau belum. Dari presentasi pasangan yang maju 

ke depan tadi, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan 

kartu soal dan kartu jawaban dari pasangan yang melakukan presentasi. Setelah 

itu, guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai seluruh 

pasangan melakukan presentasi. Pada kegiatan konfirmasi, guru memberikan 

penguatan terhadap sifat bayangan pada lensa, 3 macam lensa cekung, dan bahan 

serta alat untuk membuat periskop sederhana yang telah dipelajari oleh siswa, 

guru juga melakukan kegiatan tanya jawab untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah dipelajari.  

Pada kegiatan akhir guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan tentang 

sifat bayangan pada lensa, 3 macam lensa cekung, dan bahan serta alat untuk 

membuat periskop sederhana dengan cara bertanya jawab bersama siswa. 

Selanjutnya guru mengajak siswa melakukan refleksi apa kegiatan yang telah 

dilakukan guru bersama siswa. Setelah itu guru menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu mengerjakan soal evaluasi dan guru 

meminta siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan salam.   

 

3) Pertemuan ketiga 

Pertemuan ketiga siklus II dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 

pukul 07.00-08.10. Oleh guru kolaborator yaitu Bapak Karmin, S.Pd selaku guru 

kelas 5 SD N Sumogawe 02. Kegiatan pertemuan ketiga merupakan tindak lanjut 

dari dari pertemuan pertama dan kedua. Kegiatan pembelajaran pertemuan ketiga 
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ini guru melaksanakan kegiatan tes evaluasi siklus II. Kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan ketiga diawali dengan berdoa, presensi, dan dilanjutkan dengan tanya 

jawab oleh guru dan siswa untuk mengulas kembali materi yang telah dipelajari 

sebelumnya tentang pengertian alat-alat optik, kegunaan alat-alat optik, pengertian 

lensa, macam-macam lensa cembung, sifat bayangan pada lensa, macam lensa 

cekung, dan bahan serta alat untuk membuat periskop sederhana. Selanjutnya guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami. Setelah semua siswa dirasa paham tentang materi yang telah diajarkan 

guru sebelumnya. Guru mengadakan tes evaluasi selama dua kali 35 menit. Siswa 

mengerjakan soal tes evaluasi dengan tertib, tidak mencontek, dan bertanggung 

jawab. Bagi siswa yang telah selesai mengerjakan soal evaluasi tersebut dapat 

mengumpulkan lembar jawab berserta dengan soal dan kembali ke tempat duduk. 

Setelah itu guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam 

penutup. 

(2)  Hasil Tindakan  

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

pembelajaran berupa nilai IPA siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 setelah 

pelaksanaan tindakan siklus II dengan menerapkan model pembelajaran Make a 

Match, hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 

sebagai berikut:  

1) Hasil Tindakan Siklus II  

Hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 dengan Kompetensi 

Dasar (KD) 6.2 Membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau lensa dan 

bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya disajikan pada tabel daftar 

nilai IPA siklus II (terlampir), dan berikut disajikan pada tabel 4.13 yaitu tabel 

destribusi frekuensi nilai IPA siklus II siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 Tahun 

Pelajaran 2014/2015 sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Destribusi Frekuensi Nilai IPA 

Siklus II 

No. Rentang Nilai Frekuensi Persentase 

1 67-73 1 5% 

2 74-80 3 15% 

3 81-87 3 15%  

4 88-94 8 40% 

5 95-100 5 25% 

Jumlah Siswa  20 100% 

Nilai Rata-rata  87,65  

Nilai Tertinggi  100 

Nilai Terendah  67 

 

Berdasarkan tabel 4.13 destribusi frekuensi nilai mata pelajaran IPA, dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar IPA siswa kelas 5 mengalami peningkatan dari hasil 

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

menjadi 87,65. Hasil belajar IPA pada siklus II siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02, 

pada rentang nilai 67-73 sejumlah 1 siswa dengan persentase 5% dari jumlah 

keseluruhan siswa, rentang nilai 74-80 sejumlah 3 siswa dengan persentase 15% 

dari jumlah keseluruhan siswa, rentang nilai 81-87 sejumlah 3 siswa dengan 

persentase 15% dari jumlah keseluruhan siswa, dan rentang nilai 88-94 sejumlah 8 

siswa dengan persentase 40% dari jumlah keseluruhan siswa. selanjutnya rentang 

nilai 95-100 sejumlah 5 siswa dengan persentase 25% dari jumlah keseluruhan 

siswa. 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 67 yang 

semula pada siklus I hanya 52 (daftar nilai siswa terlampir). Berdasarkan tabel 

4.13 dapat dinyatakan dalam diagram 4.14 yaitu sebagai berikut: 
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Diagram 4.14 Destribusi Frekuensi Nilai IPA Siklus II  

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

nilai siklus II dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 

Ketuntasan Belajar Siklus II 

No Ketuntasan 

Belajar 

Nilai Jumlah Siswa 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Tuntas  ≥ 70 19 95 

2 Belum Tuntas  < 70 1 5 

Jumlah 20 100 

 

Dari tabel 4.14 ketuntasan belajar siswa pada siklus II dapat diketahui bahwa 

siswa yang memperoleh nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 

70) sebanyak 1 siswa atau 5% dari total 20 siswa, sedangkan yang sudah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 70) sebanyak 19 siswa dengan 

persentase 95% dari total 20 siswa. Hasil ketuntasan belajar siswa setelah 

pelaksanaan tindakan pada siklus II tersebut sudah memenuhi indikator kriteria 

keberhasilan yang ditentukan oleh peneliti, diketahui dari besar persentase tingkat 

keberhasilan siswa sudah lebih dari 80%. Ketuntasan belajar siswa pada tabel 4.14 

dapat dilihat pada diagram 4.15 berikut: 
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Diagram 4.15 Ketuntasan Belajar Siklus II 

4.1.3.3. Pelaksanaan Observasi  

Pada sub bab ini, akan menjelaskan mengenai analisis data hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa selama pelaksanaan tindakan siklus II dengan 

menerapkan model pembelajaran Make a Match yang terdiri dari analisis hasil 

observasi pada setiap pertemuan yaitu pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan 

pertemuan keempat sebagai berikut: 

1) Pertemuan pertama 

Hasil observasi aktivitas guru pada siklus II pertemuan pertama dijelaskan 

dalam aspek, aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan I 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Skor Penilaian 

 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1.  Kegiatan Pra 

Pembelajaran 

 

   1, 2, 3, 

4 

16 

2.  Kegiatan 

Awal 

 

  5 6 7 

3.  Kegiatan Inti   7, 8, 9, 10, 11, 36 

95% 

5% 

Persentase 

Tuntas

Tidak Tuntas
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 12,  13, 14, 

15, 16  

4.  Kegiatan 

Akhir 

 

   17, 18, 

19, 20 

16 

Total 

 

0 0 5 15 75 

 

Berdasarkan tabel 4.15 hasil observasi aktivitas guru dapat diketahui hasil 

penilaian dari observer indikator aktivitas guru yang memperoleh skor 3 sebanyak 

5 dan indikator yang memperoleh skor 4 sebanyak 15 item sehingga jumlah 

keseluruhan skor yang diperoleh 75. Pada aspek kegiatan pra pembelajaran terdiri 

dari 4 indikator yaitu indikator nomor 1, 2, 3, 4 memperoleh skor 4 sehingga 

jumlah skor aspek satu 16 skor. Selanjutnya pada aspek kondisi awal terdiri dari 2 

indikator yaitu indikator nomor 5 memperoleh skor 3 dan indikator nomor 6 

memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek dua 7 skor. Pada aspek ketiga 

yaitu kegiatan inti terdiri dari 10 indikator yaitu indikator nomor 7, 8, 9, 12 

memperoleh skor 3 dan indikator nomor 10, 11, 13, 14, 15, 16 memperoleh skor 4 

sehingga jumlah skor aspek tiga 36 skor. Pada aspek kegiatan akhir terdiri dari 4 

indikator yaitu indikator nomor 17, 18, 19, 20 memperoleh skor 4 sehingga 

jumlah skor aspek empat 16 skor. Total keseluruhan skor hasil observasi aktivitas 

guru siklus II pertemuan pertama adalah 75 skor. Untuk lebih jelasnya hasil 

observasi aktivitas guru siklus II pertemuan I dapat dilihat pada diagram 4.16 

berikut ini: 
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Diagram 4.16 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan I 

 

Selanjutnya hasil observasi siswa diperoleh dari lembar observasi yang dapat 

dijelaskan dalam beberapa aspek pada tabel 4.16 Berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Skor Penilaian 

 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1.  Kegiatan Pra 

Pembelajaran 

 

   1, 2 8 

2.  Kegiatan 

Awal 

 

   3, 4 8 

3.  Kegiatan Inti 

 

  5, 6, 7, 

9, 14 

8, 10 

11, 12,  

13,15 

39 

4.  Kegiatan 

Akhir 

 

   17 16 7 

Total 0 0 6 11 62 
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Berdasarkan tabel 4.16 Hasil observasi aktivitas siswa dapat diketahui 

indikator aktivitas belajar siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 6 item dan 

indikator yang memperoleh skor 4 sebanyak 11 item sehingga jumlah keseluruhan 

skor yang diperoleh 62. Pada aspek kegiatan prapembelajaran terdiri dari 2 

indikator yaitu indikator nomor 1, 2 memperoleh 4 skor sehingga jumlah skor 

aspek satu 8 skor. Selanjutnya aspek kegiatan awal terdiri dari 2 indikator yaitu 

indikator nomor 3, 4 memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek dua 8 skor. 

Pada aspek kegiatan inti terdiri dari 11 indikator yaitu indikator nomor 5, 6, 7, 9, 

14 memperoleh skor 3 dan indikator nomor 8, 10, 11, 12,  13, 15 memperoleh 

skor 4 sehingga jumlah skor aspek tiga adalah 39 skor. Selanjutnya pada aspek 

kegiatan akhir terdiri dari 2 indikator yaitu indikator 17 memperoleh skor 3 dan 

indikator 16 memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek empat adalah 7. Total 

keseluruhan skor hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan I adalah 62 

skor. Untuk lebih jelasnya hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan I 

dapat dilihat pada diagram 4.17 berikut ini: 

 

Diagram 4.17 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

2) Pertemuan kedua 

Hasil observasi aktivitas guru pada siklus II pertemuan kedua dijelaskan 

dalam beberapa aspek, aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut: 
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Tabel 4.17 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan II 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Skor Penilaian 

 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1.  Kegiatan Pra 

Pembelajaran 

 

   1, 2, 3, 

4 

16 

2.  Kegiatan 

Awal 

 

   5, 6 8 

3.  Kegiatan Inti 

 

  7, 12,  8, 9, 10, 

11, 13, 

14, 15, 

16  

38 

4.  Kegiatan 

Akhir 

 

   17, 18, 

19, 20 

16 

Total 

 

0 0 2 18 78 

 

Berdasarkan tabel 4.17 hasil observasi aktivitas guru dapat diketahui hasil 

penilaian dari observer indikator aktivitas guru yang memperoleh skor 3 sebanyak 

2 dan indikator yang memperoleh skor 4 sebanyak 18 item sehingga jumlah 

keseluruhan skor yang diperoleh 78. Pada aspek kegiatan pra pembelajaran terdiri 

dari 4 indikator yaitu indikator nomor 1, 2, 3, 4 memperoleh skor 4 sehingga 

jumlah skor aspek satu 16 skor. Selanjutnya pada aspek kegiatan awal terdiri dari 

2 indikator yaitu indikator nomor 5, 6 memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor 

aspek dua 8 skor. Pada aspek ketiga yaitu kegiatan inti terdiri dari 10 indikator 

yaitu indikator nomor 7, 12 memperoleh skor 3 dan indikator nomor 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 16 memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek tiga 38 skor. Pada 

aspek kegiatan akhir terdiri dari 4 indikator yaitu indikator nomor 17, 18, 19, 20 

memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek empat 16 skor. Total keseluruhan 

skor hasil observasi aktivitas guru siklus II pertemuan kedua adalah 78 skor. 
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Untuk lebih jelasnya hasil observasi aktivitas guru siklus II pertemuan II dapat 

dilihat pada diagram 4.18 berikut ini: 

 

Diagram 4.18 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II Pertemuan II 

Selanjutnya hasil observasi siswa diperoleh dari lembar observasi yang dapat 

dijelaskan dalam beberapa aspek pada tabel 4.18 Berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II 

No. Aspek yang 

diamati 

 

Skor Penilaian 

 

Jumlah 

skor 

1 2 3 4 

1.  Kegiatan Pra 

Pembelajaran 

 

   1, 2 8 

2.  Kegiatan 

Awal 

 

   3, 4 8 

3.  Kegiatan Inti 

 

  7, 9,  5, 6, 8, 

10, 11, 

12,  13, 

14, 15 

42 

4.  Kegiatan 

Akhir 

 

    16, 17  8 

Total 0 0 2 15 66 
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Berdasarkan tabel 4.18 Hasil observasi aktivitas siswa dapat diketahui 

indikator aktivitas belajar siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 2 item dan 

indikator yang memperoleh skor 4 sebanyak 15 item sehingga jumlah keseluruhan 

skor yang diperoleh 66. Pada aspek kegiatan prapembelajaran terdiri dari 2 

indikator yaitu indikator nomor 1, 2 memperoleh 4 skor sehingga jumlah skor 

aspek satu 8 skor. Selanjutnya aspek kegiatan awal terdiri dari 2 indikator yaitu 

indikator nomor 3, 4 memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek dua 8 skor. 

Pada aspek kegiatan inti terdiri dari 11 indikator yaitu indikator nomor 7, 9 

memperoleh skor 3 dan indikator nomor 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek tiga adalah 42 skor. Selanjutnya 

pada aspek kegiatan akhir terdiri dari 2 indikator yaitu indikator nomor 16, 17 

memperoleh skor 4 sehingga jumlah skor aspek empat adalah 8. Total keseluruhan 

skor hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan II adalah 66 skor. Untuk 

lebih jelasnya hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan II dapat dilihat 

pada diagram 4.19 berikut ini: 

 

Diagram 4.19 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan II 

 

4.1.3.4. Refleksi Siklus II  

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus II yang terdiri 

dari tiga pertemuan yaitu pertemuan pertama, kedua, dan ketiga maka selanjutnya 
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diadakan refleksi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru 

kolaborator. Kegiatan refleksi dilakukan dalam bentuk diskusi oleh guru 

kolaborator, guru observer, peneliti, dan perwakilan dari beberapa siswa kelas 5. 

Pada pelaksanaan tindakan siklus II guru kolaborator telah melakukan perbaikan 

tindakan yang sudah direncanakan sesuai dengan hasil refleksi pada siklus I. Dari 

hasil refleksi diketahui bahwa guru kolaborator atau guru kelas 5 SD N 

Sumogawe 02 sudah dapat menerapkan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Make a Match dengan sangat baik, proses pembelajaran dengan 

menerapkan pembelajaran Make a Match dapat membuat siswa aktif di kelas. 

Peningkatan aktivitas siswa terlihat selama proses pembelajaran, tidak hanya 

siswa yang aktif saja yang memberikan pendapatnya, tetapi siswa yang biasanya 

hanya duduk diam mampu memberikan pendapatnya. Selain itu, dengan 

menerapkan pembelajaran Make a Match siswa dapat bekerjasama dengan baik 

untuk menemukan jawaban yang tepat sesuai kartu yang diterima. Melalui 

pembelajaran Make a Match kondisi pembelajaran di kelas menjadi sangat 

menyenangkan sehingga siswa lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran dan 

hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui pelaksanaan 

observasi aktivitas guru pada siklus II pertemuan pertama terdapat perolehan 

jumlah skor 3 sebanyak 5 item dan skor 4 sebanyak 15 item. Pada siklus II 

pertemuan kedua perolehan jumlah skor 3 sebanyak 2 item dan skor 4 sebanyak 

18 item. Pada pelaksanaan siklus II banyak indikator yang mengalami 

peningkatan. Dari hasil observasi pelaksanaan tindakan siklus II, aspek yang 

mengalami peningkatan yaitu pada aspek menyiapkan alat dan bahan 

pembelajaran dengan baik (1), melakukan apersepsi (5), menyampaikan tujuan 

pembelajaran (6), melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang 

disampaikan (8), menjelaskan langkah-langkah pembelajaran Make a Match 

dengan baik dan mudah dipahami (9), mengawasi aktivitas siswa dan 

membimbing siswa selama melakukan pembelajaran Make a Match (13), meminta 

siswa lain untuk memberikan tanggapan apakah pasangan kartu itu cocok atau 
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tidak (15), dan melakukan refleksi (18). Dari hasil observasi pada pertemuan 

pertama dengan indikator penilaian aktivitas guru sebanyak 20 item. hasil 

aktivitas guru pada pertemuan pertama memperoleh persentase sebesar 94%, 

pertemuan kedua meningkat menjadi 98%. Peningkatan hasil observasi aktivitas 

guru pertemuan pertama dan kedua meningkat 4%. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram 4.20 peningkatan persentase hasil observasi aktivitas guru 

siklus II pertemuan I dan II sebagai berikut:  

 

Diagram 4.20 Peningkatan Persentase Hasil Observasi Aktivitas 

Guru Pertemuan I dan II  

Berdasarkan analisis data diperoleh data hasil observasi aktivitas siswa 

pada siklus II pertemuan pertama banyaknya indikator aktivitas belajar siswa yang 

memperoleh skor 3 sebanyak  6 item dan skor 4 sejumlah 11  item. Selanjutnya 

pada pertemuan kedua perolahan skor 3 sebanyak 2 item dan skor 4 sebanyak  15 

item. Pada pelaksanaan siklus II banyak indikator yang mengalami peningkatan. 

Dari hasil observasi pelaksanaan tindakan siklus II, aspek yang mengalami 

peningkatan yaitu pada aspek menyiapkan perlengkapan pembelajaran (buku, alat 

tulis, dll) (1), siap dalam menerima materi pelajaran (2), antusias menanggapi 

apersepsi yang dilakukan guru dengan melakukan tanya jawab (3), 

memperhatikan penjelasan guru (5), tertarik terhadap materi yang disajikan 
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menggunakan alat peraga (6), aktif  bertanya saat proses pembelajaran kepada 

guru (7), menunjukkan interaksi positif antar siswa (9), memberikan tanggapan 

tentang kecocokkan kartu pasangan dari pasangan yang sedang melakukan 

presentasi (14), dan melakukan refleksi (17). Dari skor penilaian hasil observasi 

aktivitas siswa pada pertemuan pertama besar persentase yang diperoleh 91%, 

pada pertemuan kedua persentase hasil observasi siswa meningkat menjadi 97%. 

Besarnya peningkatan hasil observasi aktivitas guru pertemuan pertama dan kedua 

sebanyak 6%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 4.21 peningkatan 

persentase hasil observasi aktivitas siswa siklus II pertemuan I dan II sebagai 

berikut: 

 

Diagram 4.21 Peningkatan Persentase Hasil Observasi Aktivitas 

Siswa Pertemuan I dan II  

Hasil evaluasi yang diperoleh siswa dengan ketuntasan belajar pada 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 70), sehingga diperoleh data sebanyak 19 

siswa dengan persentase 95% siswa tuntas artinya sebagian besar siswa telah 

tuntas mencapai KKM dan hanya satu siswa yang belum berhasil mencapai KKM 

≥ 70 dengan besar persentase 5%. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa secara 

klasikal mencapai angka 87,65. Hal ini menunjukkan bahwa, hasil belajar IPA 

siswa sudah mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan peneliti yaitu 
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minimal 80% dari total keseluruhan siswa mencapai KKM 70. Dari hasil evaluasi 

siklus II ketuntasan siswa telah mencapai 95%. Hal ini menunjukkan bahwa 

perolehan evaluasi siklus II sudah sesuai dengan indikator kriteria ketuntasan 

belajar klasikal yang ditetapkan oleh peneliti. 

Secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan 

penerapan pembelajaran Make a Match pada siklus II diperoleh hasil refleksi 

sebagai berikut:  

a. Siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran menggunakan model Make a 

Match. Ini terlihat dari respon yang diberikan siswa saat mengikuti 

pembelajaran. Siswa lebih berani menyampaikan pendapatnya atau bertanya 

kepada guru. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan perolehan skor pada 

indikator aktif  bertanya saat proses pembelajaran kepada guru. 

b. Langkah-langkah pembelajaran Make a Match sudah dilaksanakan dengan 

baik dan runtut oleh guru.  

c. Guru sudah tidak bingung lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Make a Match sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. Hal ini dapat 

dilihat dari indikator menjelaskan langkah-langkah pembelajaran Make a 

Match yang mendapatkan skor 4. 

d. Siswa sudah bekerjasama dengan baik saat mencari kartu pasangan, hal ini 

diketahui dari indikator menunjukkan interaksi positif antar siswa yang 

mengalami peningkatan. 

e. Hasil belajar IPA mengalami peningkatan.  

Dari hasil refleksi di atas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

terjadi pada siklus I dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match 

dapat diatasi pada pelaksanaan siklus II oleh guru kolaborator, diantaranya dengan 

cara: 

a. Guru sudah memberikan motivasi dan arahan kepada siswa untuk tidak malu 

bertanya tentang materi yang kurang dipahami, sehingga siswa lebih cepat 

dalam menemukan kartu pasangan sesuai yang diterima. 
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b. Guru sudah mempersiapkan dan mempelajari prosedur pelaksanaan 

pembelajaran Make a Match sehingga saat pelaksanaan pembelajaran di kelas 

guru tidak bingung dan dapat membimbing siswa dalam mencari pasangan 

sehingga dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.  

c. Guru sudah memberikan arahan secara optimal kepada siswa untuk saling 

bekerjasama dalam mencari pasangan, sehingga saat mencari pasangan siswa 

tidak malu-malu bekerjasama dengan siswa lain. 

 

4.2. Analisis Komparatif  

Pada bagian analisis komparatif ini, akan menguraikan tentang perbandingan 

analisis rata-rata observasi aktivitas guru dan siswa sebelum dikenai tindakan dan 

setelah dikenai tindakan siklus I dan siklus II, serta perbandingan ketuntasan 

belajar IPA prasiklus, siklus I, dan siklus II. Berikut ini tabel 4.19 perbandingan 

hasil analisis observasi aktivitas guru dan siswa sebelum dikenai tindakan dan 

setelah dikenai tindakan siklus I dan siklus II. 

Tabel 4.19 

Perbandingan Analisis Hasil Observasi 

Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

Tindakan 

 

Prasiklus Siklus I Siklus I I 

∑ % x % x % 

Aktivitas 

Guru 

34 53,13% 66 82,5 76,5 95,63 

Aktivitas 

Siswa 

24 50% 53 77,94 64 94,12  

 

Berdasarkan tabel 4.19 tentang perbandingan analisis rata-rata skor observasi 

aktivitas guru dan siswa dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan aktivitas guru 

dan siswa dari prasiklus, siklus I dan siklus II dengan penerapan model 

pembelajaran Make a Match. Pada kondisi prasiklus jumlah skor aktivitas guru 

masih 34 dengan persentase 53,13%. Setelah pelaksanaan tindakan siklus I terjadi 

peningkatan rata-rata skor aktivitas guru mencapai 66 dengan persentase 82,5%. 
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Pada siklus II rata-rata skor aktivitas guru mengalami peningkatan menjadi 76,5 

dengan persentase 95,63%. Bersamaan dengan peningkatan aktivitas guru, rata-

rata skor aktivitas siswa juga mengalami peningkatan, pada kondisi prasiklus 

jumlah skor aktivitas siswa masih 24 dengan persentase 50%. Pada siklus I terjadi 

peningkatan rata-rata skor aktivitas siswa 53 dengan persentase 77,94%, 

kemudian pada siklus II rata-rata skor meningkat menjadi 64 dengan persentase 

94,12%. Untuk menjelaskan perbandingan hasil analisis skor observasi aktivitas 

guru dan siswa pada siklus I dan siklus II dapat diketahui pada diagram 4.22 

sebagai berikut:  

 

Diagram 4.22 Peningkatan Skor Observasi Prasiklus, Siklus I   

dan Siklus II   

 

Berdasarkan diagram 4.22 tentang peningkatan rata-rata skor observasi 

aktivitas guru dan siswa dapat dilihat bahwa aktivitas guru maupun aktivitas siswa 

mengalami peningkatan dari prasiklus, siklus I, dan siklus II. Peningkatan rata-

rata skor observasi guru dan siswa selama pelaksanaan tindakan siklus I dan II 

dengan menerapkan model pembelajaran Make a Match tersebut berdampak pada 

peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02. 

Hasil belajar dan ketuntasan belajar IPA siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 

pada prasiklus, siklus I, dan siklus II mengalami peningkatan hasil belajar dan 

ketuntasan belajar IPA pada setiap siklusnya.  Hal itu dapat dilihat dari hasil 
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belajar yang diperoleh siswa dari prasiklus atau sebelum pelaksanaan tindakan 

dan setelah pelaksanaan tindakan yaitu pada siklus I dan siklus II yang 

ditunjukkan pada tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20 

Perbandingan Ketuntasan Belajar IPA 

Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

No Ketuntasan 

Belajar 

Nilai Prasiklus Siklus I 

 

Siklus II 

 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Tuntas ≥ 70 11 55% 15 75% 19 95% 

2 Belum 

Tuntas 

< 70 9 45% 5 25% 1 5% 

Jumlah 20 100 20 100 20 100 

Nilai rata-rata 66,15 77,40 87,65 

 

Berdasarkan tabel 4.20 tentang perbandingan ketuntasan belajar IPA, dapat 

diketahui bahwa terdapat peningkatan hasil belajar dari prasiklus, siklus I, dan 

siklus II. Pada prasiklus atau sebelum pelaksanaan tindakan, siswa yang tuntas 

atau telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ≥ 70) hanya berjumlah 

11 siswa dengan persentase 55% sementara siswa yang belum tuntas berjumlah  9 

siswa dengan persentase 45%, pada prasiklus rata-rata hasil belajar IPA 66,15. 

Selanjutnya setelah pelaksanaan tindakan siklus I terlihat peningkatan jumlah 

siswa yang tuntas sebanyak 15 siswa dengan persentase siswa tuntas 75%, 

sementara 5 siswa lainnya masih memperoleh nilai di bawah KKM dengan 

persentase 25%, pada siklus I rata-rata hasil belajar IPA 77,40 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 80% dari total keseluruhan siswa. 
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Setelah pelaksanaan tindakan pembelajaran pada siklus II jumlah siswa yang 

memperoleh nilai lebih dari KKM 70 yaitu sebanyak 19 siswa dengan besar 

persentase 95%, sedangkan jumlah siswa yang belum mencapai KKM 70 hanya 1 

siswa dengan besar persentase 5%, nilai rata-rata hasil belajar IPA siklus II 

mencapai 87,65. Dari hasil belajar IPA dan ketuntasan belajar siswa siklus II 

tersebut dapat diketahui bahwa indikator keberhasilan tindakan penelitian 

menggunakan model pembelajaran Make a Match yang telah ditentukan oleh 

peneliti sudah tercapai (ketuntasan belajar siswa ≥ 80%).  

Perbandingan ketuntasan belajar Prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat dilihat 

pada diagram 4.23 berikut: 

 

Diagram 4.23 Perbandingan Ketuntasan Belajar IPA Prasiklus, Siklus I, 

dan Siklus II 

 

Untuk memperjelas peningkatan rata-rata hasil belajar IPA dapat dilihat pada 

diagram 4.24 berikut ini: 
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Diagram 4.24 Peningkatan Rata-rata Hasil Belajar IPA Prasiklus, Siklus 

I, dan Siklus II  

 

4.3. Pembahasan  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di kelas 5 SD N 

Sumogawe 02, diketahui bahwa sebelum tindakan penelitian dilaksanakan, 

kegiatan pembelajaran IPA masih berpusat pada guru, hal ini terjadi karena guru 

belum menciptakan kondisi yang menyenangkan saat pembelajaran IPA 

dikarenakan sulit mencari alat peraga yang digunakan sebagai penunjang proses 

pembelajaran bahkan tidak ada sehingga anak kurang memahami materi yang 

disampaikan. Selain itu, kurangnya variasi dalam penyampaian materi 

pembelajaran sehingga penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan 

metode konvensional seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang membuat 

siswa mudah bosan hal itu dikarenakan pembelajaran yang disampaikan kurang 

menarik sehingga berdampak pada konsentrasi siswa saat mengikuti pembelajaran 

berkurang dan antusias siswa untuk mengikuti pelajaran pun ikut menurun. Watak 

anak yang berbeda-beda membuat guru harus memberikan perhatian khusus pada 

siswa tertentu, terutama siswa yang kurang termotivasi mengikuti pembelajaran. 
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Disisi lain kurangnya kreativitas guru atau keterampilan guru dalam 

mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan seperti pembelajaran 

yang dilakukan ke luar kelas yang secara langsung siswa dapat belajar melalui 

benda-benda konkrit yang terdapat di lingkungan sekitar.  

Proses pembelajaran yang diterapkan oleh guru kelas 5 di SD N Sumogawe 02 

tersebut menyebabkan siswa kelas 5 kurang antusias dan pasif di dalam proses 

belajar mengajar, aktivitas pembelajaran yang kebanyakan didominasi oleh guru 

menyebabkan siswa kurang memperhatikan guru saat memberikan penjelasan 

mengenai materi yang disampaikan. Siswa lebih memilih untuk mengobrol 

dengan temannya saat pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan kondisi demikian, dapat diketahui bahwa penilaian RPP prasiklus 

mendapat jumlah skor 45 dengan persentase 56,25%. Untuk penilaian observasi 

aktivitas guru prasiklus diperoleh jumlah skor 34 dengan persentase 53,13%, 

sedangkan penilaian observasi aktivitas siswa prasiklus diperoleh skor 24 dengan 

persentase 50%. Karena proses pembelelajaran memperoleh skor rendah, hal ini 

berdampak dengan hasil ulangan mata pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 

Sumogawe 02 pada ulangan harian IPA semester II. Diketahui bahwa ada 9 siswa 

dari 20 siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu ≤ 70 atau masih ada 

45% siswa yang nilainya di bawah KKM yang ditentukan sedangkan siswa yang 

tuntas ≥ 70 hanya 11 siswa dengan persentase 55%. Berdasarkan permasalahan 

yang dipaparkan di atas maka peneliti merasa perlu adanya tindakan untuk 

memperbaiki kondisi pembelajaran agar hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N 

Sumogawe 02 meningkat. Peneliti menerapkan model pembelajaran yang variatif 

dan menyenangkan yaitu model Make a Match pada pembelajaran IPA siswa 

kelas 5 di SD N Sumogawe 02 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.  

Setelah dilakukan tindakan siklus I dan Siklus II, proses pembelajaran dan 

hasil belajar mata pelajaran IPA menjadi meningkat. Hal ini terlihat setelah 

pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

Make a Match skor hasil observasi guru dan siswa siklus I, siklus II dan hasil 

belajar siswa siklus I dan siklus II menjadi meningkat. Rata-rata hasil observasi 

guru siklus I memperoleh 66 dengan persentase 82,5% yang mengalami 
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peningkatan dari kondisi prasiklus dan rata-rata hasil observasi guru siklus II ikut 

meningkat dengan perolehan rata-rata observasi sebesar 76,5 dengan persentase 

95,63%. Untuk rata-rata observasi siswa juga mengalami peningkatan disetiap 

siklusnya. Pada siklus I rata-rata observasi siswa memperoleh 53 dengan 

persentase 77,94% yang mengalami peningkatan dari prasiklus dan rata-rata hasil 

observasi siswa siklus II ikut meningkat dengan memperoleh rata-rata 64 dengan 

persentase 94,12%. 

Untuk memperjelas peningkatan rata-rata hasil observasi aktivitas guru dan 

siswa pada siklus I dan siklus II dapat diketahui melalui diagram 4.25 sebagai 

berikut: 

 

Diagram 4.25 Peningkatan Rata-rata Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

 

Sejalan dengan peningkatan rata-rata observasi guru dan siswa, hasil belajar 

juga mengalami peningkatan. Hasil belajar mata pelajaran IPA yang diperoleh 

siswa semakin naik dan mencapai rata-rata KKM yang telah ditentukan yaitu ≥ 

70. Hal tersebut diperkuat dari nilai hasil tes evaluasi dari masing-masing siklus, 

baik siklus I maupun siklus II yang diperoleh siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02.  

Pada pelaksanaan tindakan siklus I nilai rata-rata siswa mencapai 77,40 

dengan pencapaian ketuntasan belajar IPA siswa mencapai 75%. Kondisi tersebut 
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mengalami peningkatan dari prasiklus dengan nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

hanya 66,15. Dari perolehan data hasil tindakan penelitian siklus I tersebut dapat 

dinyatakan bahwa tindakan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I sudah 

menunjukkan peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA, namun hasil yang 

diperoleh masih berada di bawah indikator keberhasilan yang telah ditentukan 

oleh peneliti yaitu 80% siswa tuntas dari total keseluruhan siswa, oleh karena itu 

untuk mencapai keberhasilan 80% siswa tuntas maka perlu adanya upaya 

perbaikan hasil belajar siswa melalui tindakan siklus II.  

Setelah melakukan tindakan siklus II, hasil belajar IPA mengalami 

peningkatan yang signifikan, indikator keberhasilan tindakan penelitian yang telah 

ditetapkan oleh peneliti sebesar 80% siswa tuntas telah tercapai pada siklus II 

dengan nilai rata-rata hasil belajar IPA yang diperoleh siswa 87,65 dengan 

pencapaian ketuntasan belajar IPA siswa mencapai 95%. Pada pelaksanaan 

tindakan siklus II terdapat 1 siswa yang belum berhasil mencapai KKM 70, ini 

disebabkan karena siswa kurang berkonsentrasi dalam pembelajaran dan 

cenderung asyik bermain sendiri. Hal tersebut merupakan faktor yang 

menyebabkan hasil belajar siswa itu masih rendah. Untuk memperjelas 

peningkatan rata-rata nilai hasil belajar siklus I dan siklus II dapat diketahui 

melalui diagram 4.26 sebagai berikut: 

  

Diagram 4.26 Peningkatan Rata-rata Hasil Belajar IPA  

Siklus I dan Siklus II 
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Peningkatan hasil belajar IPA menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran 

Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena sudah mencapai 

indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh peneliti. Hal ini diperkuat dengan 

rata-rata kemampuan siswa di dalam proses maupun hasil tindakan pembelajaran 

yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Johnson 

dan Johnson (dalam Lie, 2002:7) bahwa suasana belajar cooperative learning 

menghasilkan prestasi yang lebih tinggi, hubungan yang lebih positif, dan 

penyesuaian psikologis yang lebih baik daripada suasana belajar yang penuh 

persaingan dan memisah-misahkan siswa. Dengan suasana kelas yang dibangun 

sedemikian rupa, maka siswa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi satu 

sama lain sehingga terbentuk hubungan yang positif dan menambah semangat 

siswa dalam belajar. Suasana seperti ini akan memperlancar pembentukan 

pengetahuan secara aktif sehingga hasil belajar akan meningkat. Pembelajaran 

Make a Match merupakan salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif. Dengan 

pembelajaran Make a Match, siswa lebih aktif untuk mengembangkan 

kemampuan berpikirnya. Disamping itu, Make a Match juga memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat serta 

berinteraksi dengan siswa yang menjadikan aktif dalam kelas. Keunggulan 

pembelajaran Make a Match menurut Lie (2002:54) adalah siswa mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan dan dapat digunakan dalam semua mata pelajaran serta untuk 

semua tingkatan usia. Pembelajaran Make a Match memiliki kelebihan (Huda, 

2013:253) antara lain: 1) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara 

kognitif maupun fisik; 2) karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan; 

3) meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa; 4) efektif sebagai sarana melatih keberanian 

siswa untuk tampil presentasi; dan 5) efektif melatih kedisiplinan siswa 

menghargai waktu untuk belajar. Jadi, jelas bahwa pembelajaran Make a Match 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik.  
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Berdasarkan uraian penelitian yang telah disajikan, maka penerapan model 

pembelajaran Make a Match dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 5 

Semester II SD N Sumogawe 02 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 

Pelajaran 2014/2015 ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Ria Yuni Astuti juga menunjukkan hasil yang serupa bahwa 

dengan menerapkan model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan hasil 

belajar sampai 100% dengan nilai rata-rata siswa 83,3. Selanjutnya Era Yuliana 

juga menunjukkan hasil yang sama pada mata pelajaran IPA persentase 

ketuntasan siswa mencapai 90% dengan nilai rata-rata siswa 80,75. Selain itu 

penelitian yang dilakukan Rahayu Sukarti juga menunjukkan hasil yang sama 

pada mata pelajaran IPA persentase ketuntasan siswa mencapai 85% dengan nilai 

rata-rata siswa 80. Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa penerapan model 

pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan proses pembelajaran dan hasil 

belajar siswa. 

 

 


