
23 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

    4.1.1  Deskripsi Pra Siklus 

Data yang diperoleh sebelum melaksanakan penelitian , ditemukan 

permasalahan yang perlu dicarikan solusinya dalam penelitian yaitu bagaimana cara 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut peneliti penerapan Model Cooperative 

learning tipe make a match dapat meningkatan hasil belajar tematik tema keluarga di 

kelas I semester 2 SD Negeri Kambangan 03 Kecamatan Blado Kabupaten Batang 

tahun pelajaran 2011/2012. 

Data hasil tes menunjukkan sebagian besar siswa belum mencapai ketuntasan belajar. 

Data ketuntasan belajar kondisi awal dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Ketuntasan Belajar Siswa Pra Siklus 

N

No 
Ketuntasan Belajar 

Jumlah Siswa 

Jumlah Prosentase 

       1 Tuntas 7 20,58 % 

       2. Belum Tuntas 27 79,42 % 

Jumlah 34 100 % 

 

 

 
Gambar 4.1 

Grafik / diagram ketuntasan belajar Pra siklus 
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Apabila skor pra siklus dianalisa berdasarkan skor tertinggi, skor terendah dan    

rata-rata awal dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 
Perolehan  Skor Tertinggi dan Terendah Pra Siklus 

 

 

Hasil tes pada kondisi pra siklus , ditunjukkan pada tabel 4.1  disebabkan 

karena cara guru dalam mengajar masih menggunakan sumber bacaan buku paket 

saja, berupa teks yang berupa tulisan-tulisan dan belum memanfaatkan sumber belajar 

lain serta belum menggunakan model pembelajaran  yang menarik minat siswa . 

 

4.1.2  Deskripsi kondisi Siklus 1 

                  Hasil penelitian yang diadakan pra siklus menjadi acuan untuk diambil tindakan 

yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa.Dari hasil tes pra siklus 

menunjukkan masih banyak siswa yang skornya dibawah KKM.  Peneliti mengambil 

tindakan awal sebelum pelaksanaan siklus 1 antara lain pemilihan sumber 

belajar,metode dan model pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam rencana 

perbaiakan pembelajaran siklus 1. 

     a)  Perencanaan 

Pada tahap perencanaan pada siklus 1, disusun instrumen yang berupa rencana 

pelaksanaan pembelajaran ( RPP ). Guru menyiapkan media gambar untuk menunjang 

proses belajar mengajar.Untuk mengamati proses pembelajaran pada setiap siklus, 

disusun lembar observasi siswa dalam pengamatan. Hasil belajar siswa digali melalui 

tes dengan menggunakan butir-butir evaluasi dengan bentuk tipe soal essay. Selain itu 

juga disusun lembar observasi aktivitas guru dalam kelas. 

Pada siklus 1 dilakukan juga penentuan Model pembelajaran yaitu  Cooperative 

learning tipemake a match dan  Metode Tanya jawab,Diskusi dan Demontrasi.Oleh 

karena objek penelitian adalah siswa kelas I sekolah dasar yang merupakan siswa 

No Uraian Skor 

1 Skor tertinggi 80 

2 Skor Terendah 40 

3 Skor Rata-rata 50,88 
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yang baru memasuki dunia sekolah dasar, maka metode diskusi yang diterapkan hanya 

bersifat sederhana untuk mengerjakan soal yang diberikan guru secara bersama. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 belum dibuat kelompok 

tetapisiswa mencari pasangan sesuai kartu yang didapat dan diulang sampai tiga kali 

dengan kartu yang didapat siswa tidak sama. Hal tersebut untuk mempermudah 

pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar.Guru menyiapkan butir-

butir evaluasi untuk mengadakan tes formatif siswa yang dilaksanakan untuk 

mengadakan evaluasi di siklus I. Butir-butir evaluasi untuk siswa difokuskan pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial,Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika,. Hal 

tersebut agar dapat memudahkan guru untuk mengevaluasi siswa. 

    b)  Tindakan 

a .Guru memperlihatkan gambar-gambar yang menunjukkan alat rumah tanggayang 

menggunakan energi listrik dan tidak menggunakan energi listrik,denahruang 

,nama ruang dan lingkungan sekitar rumah. 

b.  Secara klasikal siswa mengamati gambar yang disajikan oleh guru. 

c. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topikyang 

cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagianlainnya 

kartu jawaban. 

d.  Setiap siswa mendapat satu buah kartu. 

e.  Tiap siswa memikirkan satu jawaban soal setiap siswa yang dipegang 

 f.  Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengankartunya (soal jawaban) 

g.  Setiap siswa yang dapat mencocokan kartunya sebelum batas waktu diberipoin. 

 h. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu 

yangberbeda dari sebelumnya 

 i.  Guru memberikan klarifikasi hasil diskusi siswa dan memberikanpemantapan 

 j.  Guru memberi tugas rumah kepada anak 

k.  Bersama sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan klarifikasi. 
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     c)  Hasil Pengamatan 

Pengamatan terhadap tindakan siklus 1 dilakukan selama proses kegiatan 

berlangsung. Observer, yaitu teman sejawat yang mengajar di kelas V SD Negeri 

Kambangan 03 Kecamatan Blado, mengikuti keseluruhan proses tindakan yang 

dilaksanakan di kelas I SD Negeri Kambangan 03 Kecamatan Blado.  

Pengamatan kemampuan siswa berupa data kuantitatif yang diperoleh dari tes 

siswa pada akhir tindakan siklus 1 dan pengamatan terhadap proses belajar yang 

dilakukan oleh guru dan siswa selama kegiatan siklus 1. sedangkan pengamatan 

terhadap proses belajar dilakukan oleh teman sejawat yaitu Lilis Sulastri,S.Pd.SD yang 

kesehariannya mengajar di kelas V SD Negeri Kambangan 03.  

Berdasarkan analisa tentang ketuntasan belajar tersebut dapat diketahui dari 

jumlah siswa kelas I sebanyak 34 anak, yang sudah tuntas sebanyak 35,29 % atau 12 

siswa dan yang belum tuntas sebanyak 64,71% atau 22 siswa. Adapun bila dianalisa 

berdasarkan perolehan skor anak dapat disajikan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 
Ketuntasan Belajar Siswa Siklus 1 

No Ketuntasan Belajar 
Jumlah Siswa 

Jumlah Prosentase 

1. Tuntas 12 35,29 % 

2. Belum Tuntas 22 64,71% 

Jumlah 34 100 % 

 

 

Gambar 4.2 
Grafik / diagram ketuntasan belajar siklus 1  
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Apabila skor siklus 1 dianalisa berdasarkan skor tertinggi, skor terendah dan rata-rata awal 

dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 
Perolehan Skor Tes Kemampuan Membaca Siklus 1 

 

No Uraian Skor 

1 Skor tertinggi 80 

2 Skor Terendah 40 

3 Skor Rata-rata 67,30 

 

Berdasarkan tabel4.4menunjukkan skor tertinggi adalah 80, skor terendah 40, 

sedangkan rata-rata kelas adalah 67,30. 

Pengamatan selama proses tindakan yaitu pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

oleh teman sejawat yaitu Lilis Sulastri,S.Pd.SD yang mengajar di kelas V SD Negeri 

Kambangan 03. Adapun hasil pengamatan terhadap aktifitas guru dan selama proses 

pembelajaran dapat ditunjukkan pada tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 
 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 1 

 

 

No. 

 

Aktivitas siswa 

Skor 

4 3 

1. Memperhatikan penjelasan guru    v  

2. Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan   v 

3. Siswa memberi kesempatan berpendapat kepada teman    

v 

4. Saling membantu dan menyelesaikan tugas      v  

5. Memberi gagasan yang cemerlang   v 

6. Siswa mendengarkan dengan baik ketika teman 

menyampaikan pendapat 

 

v 
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           Adapun hasil pengamatan terhadap aktifitas siswa dan selama proses   

pembelajaran dapat ditunjukkan pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 
Hasil Observasi Aktifitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus 1 

 

No. Aspek yang diamati 
Hasil 

Jumlah Prosentase 

1. Siswa yang antusias mengikuti pembelajaran. 22 64,70% 

2. Siswa yang aktif memperhatikan pada saat 

pembelajaran  
20 58,82 % 

3. Siswa yang aktif bertanya  pada saat 

pembelajaran  
17 50 % 

4. Siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari 

Guru pada saat pembelajaran. 
20 58,82 % 

5. Siswa yang berani menyampaikan pendapat 16 47,05 % 

6. Siswa yang interaktif bekerjasama dengan 

temannya dalam menyelesaikan tugas  
26 76,47% 
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Tabel  4.7 
Hasil Observasi Aktivitas Guru dalam pembelajaran 

Siklus 1 
 

No Aspek yang diamati Pelaksanaan (skor) 

4 3 

1 Pendahuluan  v 

 a. apersepsi dan motivasi  v 

b. menyampaikan tujuan pembelajaran v  

2 Kegiatan Inti   

 a. memberikan informasi tentang kegiatan v  

b. membagikan LDK dan memberikan penjelasan  v 

c. membimbing kegiatan make a match  v 

3 Kegiatan Penutup   

 a. membimbing siswa menarik kesimpulan v  

b. membantu siswa memberi makna   

    pembelajaran dan memberikan evaluasi 

  

v 

 
 

      d)   Evaluasi dan Refleksi 

Berdasarkan  hasil evaluasi tes kemampuan awal dan hasil tes siklus 1 dapat 

dilihat adanya peningkatan hasil belajar, skor rata-rata kelas, dan ketuntasan belajar 

siswa, dari sebelum tindakan dan sesudah tindakan siklus 1.Perbandingan perolehan 

skor hasil belajar Matematika siswa antara kondisi awal dengan siklus 1 dapat disajikan 

dalam bentuk gambar/grafik 4.1. 
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Gambar 4.3 
Grafik perbandingan skor terendah,skor tertinggi dan rata – rata kelas 

  antara pra siklus dengan siklus 1 
 

Terlihat pada gambar 4.3 skor tertinggi samadari 80 menjadi 80 skor terendah 

masih sama dari 40 menjadi 40 dan skor rata-rata naik dari 50,88 menjadi 67,30 

Hubungannya dengan ketuntasan belajar dapat ditunjukkan perbandingannya 

pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4. 
Grafik Perbandingan Ketuntasan Belajar 

Pra Siklus dengan Siklus 1 
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Terlihat darigambar 4.2  bahwa siswa yang tuntas belajar mengalami kenaikan 

dari  7 siswa pada Pra Siklus menjadi 12 siswa pada Siklus 1. 

Hasil refleksi setelah proses perbaikan pembelajaran siklus I ditemukan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

a) Guru belum maksimal dalam penerapan model make a macht 

b) Pemantauan guru terhadap siswa pada saat pelajaran masih kurang. 

Ketidakberhasilan proses perbaikan pembelajaran siklus I ini disebabkan oleh: 

a) Penggunaan sumber pembelajaran belum digunakan secara optimal oleh 

siswa. 

b) Siswa belum memahami konsep materi yang diberikan. 

c) Peran guru sebagai fasilitator belum optimal 

 

Tabel 4.8 
Distribusi Hasil ulangan Harian Siklus 1 

 

Hasil Ulangan Jumlah Siswa Jumlah Skor 

40  9 360 

45  0 0 

50  5 250 

55  0 0 

60  8 480 

65  0 0 

70  7 490 

75  0 0 

80  5 400 

Jumlah 34 1980 

Skor Rata-rata 58,24 

 

4.1.3  Deskripsi Hasil Perbaikan Siklus 2 

Hasil penelitian yang diadakan Siklus 1  ternyata kurang optimal. Dari hasil 

refleksi siklus 1 peneliti mengambil tindakan awal sebelum pelaksanaan siklus 2 yaitu 



32 

 

membentuk kelompok belajar siswa, sedangkan pembentukan kelompok di lakukan 

oleh guru, dengan kriteria anak yang berbeda, kurang, sedang, dan baik dalam satu 

kelompok belajar. 

     a)  Perencaanaan 

Tahap perencanaan pada siklus 2  adalah sebagai berikut : 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

b. Membuat kartu tugas yang berbeda dengan siklus I dan lebih menarik. 

c. Membuat soal-soal tes formatif siklus II yang akan diberikan siswa pada 

saat evaluasi hasil belajar. 

d. Membuat lembar kerja siswa yang berisi latihan soal untuk dikerjakan 

secara kelompok. 

e. Membuat lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

     b)  Tindakan 

        Pelaksanaan pada siklus 2 ini langkah-langkah pelaksanaan tindakannya 

dengan mengacu kepada rencana pelaksanaan pembelajaran, langkah-langkahnya 

sebagai berikut : 

     a. Memberikan motivasi kepada siswa. 

b. Guru mengkondisikan anak untuk melaksanakan pre tes. 

  c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

  d. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik  yang 

cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian lainnya 

kartu jawab 

            e. Siswa dikelompokkan secara heterogen, setiap kelompok terdiri dari empat 

orang dan diberi LKS untuk didiskusikan. 

              f. Sebagai sesi review, setiap siswa memperoleh dua buah kartu yang berisi kartu 

soal dan kartu jawab yang bukan pasangannya. 

g. Setiap siswa mencari kartu jawaban dari kartu soal yang dipegang yang berada 

pada teman satu kelompok atau dua kelompok lain yang telah ditentukan 

sebelumnya, jika seluruh anggota kelompok telah menemukan pasangan kartu 

yang cocok, maka kelompok tersebut memberi tanda. 
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h. Jika ada siswa yang tidak dapat mencocokkan kartunya, akan mendapat 

hukuman yang telah disepakati bersama, siswa juga boleh bergabung dengan 

2 atau 3 siswa lainnya yang memegang kartu yang cocok. 

i.  Guru memandu anak untuk melaksanakan tes secara individu untuk mengetahui 

pemahaman siswa melalui Pembelajaran Tematik Model Cooperative learning 

tipe make a match . 

  j .  Guru memberi tugas rumah kepada anak. 

  k.  Guru mengevaluasi taraf serap siswa terhadap proses Pembelajaran Tematik 

Model Cooperative learning tipe make a match  dari hasil pos tes. 

  l.  Pada akhir Pembelajaran Tematik Model Cooperative learning tipe make a 

match , guru menyisakan waktu sejenak agar siswa dapat melakukan refleksi 

terhadap Pembelajaran Tematik Model Cooperative learning tipe make a match  

yang telah dilaksanakan 

     c)   Hasil Pengamatan 

Pengamatan terhadap tindakan siklus 2 dilakukan selama proses kegiatan 

berlangsung. Observer, yaitu teman sejawat yang mengajar di kelas V SD Negeri  

Kambangan 03, mengikuti keseluruhan proses tindakan yang dilaksanakan di kelas I 

SD Negeri  Kambangan 03  KecamatanBlado Kabupaten Batang.  

Pengamatan terhadap proses belajar yang diperoleh dari hasil pengamatan 

aktifitas guru dan siswa selama kegiatan siklus 2. Pengamatan terhadap kemampuan 

siswa dilakukan sendiri oleh peneliti, sedangkan pengamatan terhadap proses belajar 

dilakukan oleh teman sejawat yaituLilis Sulastri.S.Pd.SD yang kesehariannya mengajar 

di kelas V SD Negeri Kambangan 03 Kecamatan Blado Kabupaten Batang. 

Berdasarkan analisa tentang ketuntasan belajar tersebut dapat diketahui dari 

jumlah siswa kelas 1 sebanyak 34 anak, yang sudah tuntas sebanyak 88,24 % atau  30 

siswa dan yang belum tuntas sebanyak 11,76 % atau 4 siswa. Adapun bila dianalisa 

berdasarkan perolehan skor anak dapat disajikan pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 
Ketuntasan Belajar Siswa Siklus 2 

No Ketuntasan Belajar 
Jumlah Siswa 

Jumlah Prosentase 

1. Tuntas 30 88,24 % 

2. Belum Tuntas 4 11,76 % 

 Jumlah 34 100 % 

 

 

 
Gambar 4.5 

Grafik / diagram ketuntasan belajar siklus 2 
 

Apabila skor siklus 2 dianalisa berdasarkan skor tertinggi, skor terendah dan rata-

rata awal dapat dilihat pada tabel 4.10 

Tabel 4.10 
 Skor Tertinggi dan Terendah  Siklus 2 

 

No Uraian Skor 

1 Skor tertinggi 90 

2 Skor Terendah 50 

3 Skor Rata-rata 74,12 
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Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan skor tertinggi adalah 90, skor terendah 

50, sedangkan rata-rata kelas adalah 74,12 

Pengamatan selama proses tindakan yaitu pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan oleh teman sejawat yaitu Lilis Sulastri,S.Pd.SD yang mengajar di kelas V SD 

Negeri Kambangan 03. Adapun hasil pengamatan terhadap aktifitas guru dan selama 

proses pembelajaran dapat ditunjukkan pada tabel 4.11 

 

Tabel 4.11 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2 

 

 

No. 

 

Aktivitas siswa 

Skor 

4 3 

1. Memperhatikan penjelasan guru v  

2. Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan   v 

3. Siswa memberi kesempatan berpendapat kepada teman   

v 

 

 

4. Saling membantu dan menyelesaikan tugas  v  

5. Memberi gagasan yang cemerlang  v  

6. Siswa mendengarkan dengan baik ketika teman 

menyampaikan pendapat 

 

v 

 

 

Adapun hasil pengamatan terhadap aktifitas guru dan selama proses 

pembelajaran dapat ditunjukkan pada tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 
Persentase Hasil Pengamatan Aktifitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus 

 

No. Aspek yang diamati 

Hasil 

Jumlah 
Prosentas

e 

1. Siswa yang antusias mengikuti pembelajaran. 30 88,23% 

2. Siswa yang aktif memperhatikan pada saat pembelajaran  30 88,23% 

3. Siswa yang aktif bertanya  pada saat pembelajaran  28 82,35% 

4. Siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari Guru pada 

saat pembelajaran. 
25 73,25% 

5. Siswa yang berani menyampaikan pendapat 25 73,25% 

6. Siswa yang interaktif bekerjasama dengan temannya 

dalam menyelesaikan tugas  
32 94,11% 

 
Tabel  4.13 

Hasil Observasi Kinerja Guru Siklus 2 

 

No Aspek yang diamati Pelaksanaan (skor) 

4 3 

1 Pendahuluan v  

 a. apersepsi dan motivasi v  

b. menyampaikan tujuan pembelajaran v  

2 Kegiatan Inti   

 a. memberikan informasi tentang kegiatan v  

b. membagikan LDK dan memberikan penjelasan v  

c. membimbing kegiatan Demontrasi  v 

3 Kegiatan Penutup   

 a. membimbing siswa menarik kesimpulan v  

b. membantu siswa memberi makna   

    pembelajaran dan memberikan evaluasi 

  

v 
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     d)  Evaluasi dan Refleksi 

Berdasarkan  hasil evaluasi tes siklus 1 dan hasil tes siklus 2 dapat dilihat 

adanya peningkatan perolehan skor kemampuan siswa, skor rata-rata kelas dan 

ketuntasan hasil belajar siswa dari tindakan siklus 1 dan sesudah tindakan siklus 2. 

Perbandingan perolehan skor hasil belajar siswa antara siklus 1 dan  siklus 2 

dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 
Grafik perbandingan skor terendah,skor tertinggi dan rata – rata kelas 

 pada Siklus 1 dan siklus 2 
 

Terlihat pada gambar 4.6 skor tertinggi naik dari 80 menjadi 90 skor terendah 

naik  dari 40 menjadi 50 dan skor rata-rata naik dari  67,30 menjadi 74,12 

Hubungannya dengan ketuntasan belajar dapat ditunjukkan perbandingannya 

pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.7. 
Grafik Perbandingan Ketuntasan Belajar 

Siklus 1 dan siklus 2 
 

Terlihat darigambar 4.7 bahwa siswa yang tuntas belajar mengalami kenaikan 

dari 12 siswa pada Siklus 1 menjadi 30 siswa pada Siklus 2,atau dari  35,29 % pada 

siklus 1 menjadi 88,24 % 

             Secara keseluruhan terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari tindakan siklus 

1 dan sesudah tindakan siklus 2, namun belum semua mencapai ketuntasan belajar, 

ada 11,76 % atau 4 siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar setelah tindakan 

siklus 2, yang kemudian akan di beri bimbingan khusus oleh guru. 
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Tabel 4.14 
Distribusi Hasil Ulangan Harian Siklus 2 

 

Hasil Ulangan Jumlah Siswa Jumlah Skor 

50  2 100 

55  0 0 

60  2 120 

65  0 0 

70  14 980 

75  0 0 

80  12 960 

85  0 0 

90  4 360 

Jumlah 34 2520 

Skor Rata-rata 74,12 
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4.2  Pembahasan 

4.2.1  Pembahasan Siklus 1 

Pada siklus 1 pembelajaran yang dilakukan adalah mengamati gambar-gambar 

yang menunjukkan alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik dan alat 

rumah tangga yang tidak menggunakan listrik. Selain itu juga mengamati gambar yang 

berkaitan dengan denah ruang ,nama ruang dan lingkungan sekitar, sehingga siswa 

dapat menjelaskan,mengelompokan sesuai dengan fungsi dan kegunaanya. Dalam 

prosesnya siswa dapat melihat, mengamati dan kemudian menjelaskan dengan bahasa 

sendiri.   

Dari hasil observasi diperoleh data bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe Make A Mathc,media gambar pada siklus 1 

belum menunjukkan hasil yang memuaskan belum sesuai dengan indikator yang 

diharapkan. Hal ini diduga karena siswa belum dapat memanfaatkan gambar secara 

efektif. 

Berdasarkan hasil observasi Siklus 1, ternyata proses dan hasil belajar belum 

mencapai  indikator yang diharapkan. Siswa belum dapat memanfaatkan hasil 

pengamatannya untuk memahami konsep dengan baik. Dalam kegiatan belajar 

mencari pasangan gambar, guru harus lebih siap dengan berbagai pertanyaaan, 

sehingga penjelasan lebih mantap dan mendalam. 

Berdasarkan hasil refleksi siklus 1, kegiatan siklus 2 diperbaiki dengan 

menyediakan alat peraga konkret dan media gambar yang lebih menarik agar siswa 

lebih termotivasi sekaligus dapat menciptakan pembelajaran yang lebih 

menyenangkan. 

4.2.2  Pembahasan Siklus 2 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa pada siklus 2 menunjukkan hasil 

yang sangat memuaskan. Semua aktifitas mengalami peningkatan dengan baik, 

demikian juga dengan hasil skor tes formatif yang diperoleh siswa mengalami 

peningkatan. Meskipun masih ada beberapa siswa yang tidak memenuhi ketuntasan 

belajar. Meningkatnya hasil belajar siswa ini karena guru telah melaksanakan aktifitas-

aktifitas yang sangat mendukung terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. 
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   1)  Aktivitas Guru 

    Dalam proses pembelajaran atau penelitian tindakan kelas, aktivitas guru 

dilaksanakan dengan prosedur yang meliputi pemberian motivasi, penyampaian materi 

secara perlahan dan sistemik, pemberian bimbingan pada siswa, penggunaan media 

dan alat peraga, pemberian kesempatan bertanya kepada siswa. 

Ketepatan dan kesesuaian pemilihan aktifitas tersebut sangat mendukung peningkatan 

prestasi belajar siswa. 

a)  Pemberian motivasi 

Pemberian motivasi bertujuan agar siswa senang dan tertarik untuk mengikuti 

aktifitas belajar mengajar. Motivasi juga dapat memberi semangat agar siswa tidak 

mengalami kejenuhan, sehingga termotivasi untuk berlomba dalam mengerjakan dan 

menyelesaikan sesuatu dengan baik 

b)  Penjelasan materi 

   Penjelasan adalah penyajian informasi lisan yang diorganisasikan secara 

sistematik yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara siswa dan guru. 

dalam penyampaian materi dilakukan secara terinci, sehingga siswa dapat 

memahami dengan baik. 

c)  Penggunaan Media 

  Dalam prosesnya guru berusaha menggunakan media yang baik, di sini media 

yang digunakan adalah benda konkret dan media gambar. Media gambar dibuat 

semenarik mungkin agar siswa dapat tertarik dan meningkatkan minat belajar siswa.  

    2) Aktifitas Siswa 

Dengan menggunkan media gambar terbukti bahwa aktifitas siswa 

mengalami peningkatan. Hal itu terbukti bahwa minat belajar siswa dari mulai pra 

siklus sampai dengan siklus 2 mengalami peningkatan. Selain itu keseriusan siswa 

dalam mengikuti pelajaran juga mengalami peningkatan. Dengan adanya media 

gambar dapat mengakibatkan siswa tidak merasa bosan, justru mereka merasa 

pembelajaran dapat menyenangkan. Hal itu terbukti dengan meningkatnya keakifan 

dan keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
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    3) Hasil Belajar siswa 

1.  Pada kondisi pra siklus, peserta didik yang tuntas belajarnya hanya 7 anak dari 34 

anak = 20,58 % tuntas belajarnya, sedangkan rata-rata skor ulangan harian 50,88 

atau daya serap peserta didik hanya 50,88 %. 

2. Pada tindakan upaya perbaikan siklus 1, jumlah peserta didik yang tuntas 

belajarnya naik menjadi 12 anak dari 34 anak = 35,29 % tuntas belajarnya, 

sedangkan rata-rata skor ulangan harian mencapai 67,30 atau daya serap 

mencapai 67,30 %. 

3. Pada upaya perbaikan siklus 2 peserta didik yang tuntas belajarnya meningkat 

menjadi 30 anak dari 34 anak = 88,24 % tuntas belajarnya, sedangkan rata-rata 

skor ulangan harian mencapai 74,12 atau daya serap mencapai 74,12 %. 

Di samping data skor ulangan harian di atas, di bawah ini disajikan Tabel 

ketuntasan belajar peserta didik secara individu selama dilaksanakannyan  

Pembelajaran Tematik Model Cooperative learning tipe make a match. 

Dari hasil rekap skor pra siklus ,siklus 1 dan silkus 2 dapat disajikan dalam 

diagram batang dibawah ini : 

 

 

 

Gambar 4.8. 
Grafik Perbandingan skor hasil belajar 
Kondisi pra siklus ,Siklus 1 dan siklus 2 
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                                           Tabel 4.15 
Skor Tertinggi dan Terendah Hasil Belajar Siswa Pra Siklus,Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Hasil Belajar Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Skor terendah 

Skor tertinggi 

Rata-rata kelas 

40 

80 

50,88 

40 

80 

58,24 

50 

90 

74,12 

 

Hasil Belajar Siswa Pra Siklus,Siklus 1 dan Siklus disajikan dalam bentuk diagram batang 

Gambar  4.9 

 

Gambar  4.9 
Grafik Perbandingan skor terendah,skor tertinggi dan rata-rata kelas hasil belajar 

Kondisi Awal ,Siklus 1 dan siklus 2 
 

Tabel 4.16 
Tingkat Ketuntasan Belajar Pra Siklus,Siklus 1 dan Siklus 2 

 

No 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Siswa Tuntas Siswa Belum Tuntas 

Frekuensi Persen (%) Frekuensi Persen (%) 

1 Pra Siklus 7 20,58 27 79,42 

2 Siklus 1 12 35,29 22 64,71 
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3 Siklus 2 30 88,24 4 11,76 

 

Hasil analisis data ketuntasan belajar dapat pula disajikan dalam bentuk diagram batang 

sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.10 
Grafik Perbandingan ketumtasan hasil belajar 

Kondisi Awal ,Siklus 1 dan Siklus 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


