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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Kondisi Pra Siklus 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, guru masih terlihat mengajar dengan 

model konvensional. Model konvensional disini yaitu, guru masih menggunakan 

metode ceramah, sehingga siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan 

guru juga hanya menjelaskan materi dengan cara ceramah. Pada saat guru 

mengajukan pertanyaan kepada siswa, hanya 1 sampai 2 siswa yang berani 

menjawab, sangat jelas terlihat bahwa siswa masih belum berani menjawab atau 

mengemukakan pendapatnya. Dengan adanya tanya jawab tersebut, diharapkan 

siswa akan paham dengan isi pelajaran atau materi. Untuk mengetahui hasil 

belajar siswa, dilaksanakanlah evaluasi pada akhir pembelajaran, namun hasil 

evaluasi tersebut masih jauh dari harapan. Siswa akan dinyatakan tuntas jika hasil 

belajarnya 75 atau diatas 75. Jika siswa belum mencapai 75 dinyatakan belum 

tuntas dalam belajar. Hasil belajar siswa pada pra siklus yaitu skor tertinggi 70, 

skor terendah 40. Rata-rata yang diperoleh mencapai 51. skor rata-rata 51 jika 

mengacu pada sekolah dengan KKM 67 belum baik dan dalam penelitian ini 

menggunakan KKM 75. Ketuntasan hasil belajar IPA pada pra siklus dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA  pada Pra Siklus 

No  Skor  Ketuntasan  Jumlah Siswa Persentase 

(%) 

1 < 75 Tidak tuntas 24 72,8 

2 ≥  75 Tuntas 9 27,2 

Jumlah 33 100 
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Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA belum maksimal, hal ini ditunjukkan dari banyaknya siswa yang belum tuntas 

dalam belajarnya sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=75). 

Terdapat 24(72,8%) siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran sesuai dengan 

KKM dan terdapat 9  (27,2%) siswa yang tuntas dalam pembelajaran IPA. 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat digambarkan dalam diagram lingkaran pada gambar 

4.1. 

27,2

72,8

Tuntas

Tidak Tuntas

 

Gambar 4.1 

Diagram Lingkaran Ketuntasan Hasil Belajar IPA pada Pra Siklus 

 

Keaktifan siswa pada pra siklus diambil dari observasi sebelum diadakan 

penelitian. Keaktifan pada pra siklus diamati oleh guru kelas 5. Keaktifan pada 

pra siklus dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Keaktifan Siswa pada Pra Siklus 

No Kriteria Keaktifan Jumlah siswa Persentase (%) 

1. Aktif 5 15,1 

2. Cukup aktif 8 24,3 

3. Kurang aktif 20 60,6 

Jumlah 33 100 
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Dilihat dari tabel 4.2 siswa yang aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran yaitu 5 (15,1%) siswa. Siswa yang cukup aktif sebanyak 8 

(24,3%),siswa yang kurang aktif sebanyak 20 (60,6%), dan tidak ada siswa yang 

sangat aktif. Berdasarkan tabel 4.2 dapat digambarkan dalam diagram pada 

gambar 4.2 

15,1

24,3
60,6

aktif

cukup aktif

kurang aktif

 

Gambar 4.2 

Diagram Lingkaran Keaktifan Siswa pada Pra Siklus 

 

4.2 Deskripsi Pelaksanaan Siklus 1 

Pertemuan pertama dilaksanakan dengan materi Pesawat Sederhana dan 

pokok bahasan Pengungkit. Dalam siklus 1 ini dilakukan melalui tiga kali 

pertemuan dengan rinciannya sebagai berikut: 

4.2.1  Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah penyusunan perangkat 

pembelajaran, meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang 

pesawat sederhana pengungkit dengan menggunakan model pembelajaran Make A 

Match melalui media pembelajaran Flash Player dan juga menggunakan LKS 

yang berupa kartu soal dan kartu jawaban, perangkat evaluasi yang meliputi butir-

butir soal, lembar observasi keaktifan siswa, serta lembar observasi pelaksanaan 

RPP, dalam siklus ini dibuat untuk tiga kali pertemuan. 
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4.2.2 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

a.  pertemuan 1 

Sebelum proses belajar dimulai guru menyiapkan peralatan yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran, seperti media yang digunakan yaitu Flash Player, kartu 

soal, kartu jawaban, menyiapakan kamera yang akan digunakan untuk 

mengambil foto atau dokumentasi selama proses belajar mengajar, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, lembar observasi untuk guru dan siswa yang diisi 

oleh observer. Pada saat awal pembelajaran guru memberikan salam, 

menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dilanjutkan dengan 

pemberian apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah 

pembelajaran dengan model pembelajaran Make A Match. Pada kegiatan inti, 

guru memperlihatkan video flash dengan materi pesawat sederhana pengungkit 

jenis 1. 

Setelah pemberian materi selesai dengan menggunakan media Flash Player, 

guru membagi kartu soal dan kartu jawaban kepada setiap siswa. Guru 

menyuruh siswa yang membawa kartu soal untuk memikirkan jawabannya, 

setelah siswa mengetahui jawaban soal tersebut, siswa mencari jawaban yang 

dibawa temannya, jika sudah menemukan kartu jawabannya, siswa menempel 

kartu soal dan kartu jawaban dalam LKS (Lembar Kerja Siswa)  lalu 

menuliskan nama alat pada gambar dan menunjukkan dimana letak Titik 

Tumpu, Titik Kuasa, dan Titik Beban. Guru mengamati proses diskusi dan 

mencatat hal-hal yang terjadi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. 

Selesai mengerjakan LKS secara berpasangan dilanjutkan dengan presentasi 

hasil pekerjaan secara berpasangan, siswa atau pasangan lain menanggapi 

presentasi pasangan yang di depan. Pada kegiatan akhir, guru membimbing 

siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi pada pembahasan di kelas. 

b. pertemuan 2 

Sebelum proses belajar dimulai guru meyiapkan peralatan yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran, seperti media yang digunakan yaktu Flash Player, kartu 

soal, kartu jawaban, menyiapakan kamera yang akan digunakan untuk 

mengambil foto atau dokumentasi selama proses belajar mengajar, Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran, lembar observasi untuk guru dan siswa yang diisi 

oleh observer. Pada saat awal pembelajaran guru memberikan salam, 

menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dilanjutkan dengan 

pemberian apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah 

pembelajaran dengan model pembelajaran Make A Match. Pada kegiatan inti, 

guru memperlihatkan video flash dengan materi pesawat sederhana pengungkit 

jenis 2.  

Setelah pemberian materi selesai dengan menggunakan media Flash Player, 

guru membagi kartu soal dan kartu jawaban kepada setiap siswa. Guru 

menyuruh siswa yang membawa kartu soal untuk memikirkan jawabannya, 

setelah siswa mengetahui jawaban soal tersebut, siswa mencari jawaban yang 

dibawa temannya, jika sudah menemukan kartu jawabannya, siswa menempel 

kartu soal dan kartu jawaban dalam LKS (Lembar Kerja Siswa)  lalu 

menuliskan nama alat pada gambar dan menunjukkan dimana letak Titik 

Tumpu, Titik Kuasa, dan Titik Beban. Guru mengamati proses diskusi dan 

mencatat hal-hal yang terjadi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. 

Selesai mengerjakan LKS secara berpasangan dilanjutkan dengan presentasi 

hasil pekerjaan secara berpasangan, siswa atau pasangan lain menanggapi 

presentasi pasangan yang di depan. Pada kegiatan akhir, guru membimbing 

siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi pada pembahasan di kelas. 

c. pertemuan 3 

Sebelum proses belajar dimulai guru meyiapkan peralatan yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran, seperti media yang digunakan yaktu Flash Player, kartu 

soal, kartu jawaban, menyiapakan kamera yang akan digunakan untuk 

mengambil foto atau dokumentasi selama proses belajar mengajar, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, lembar observasi untuk guru dan siswa yang diisi 

oleh observer. Pada saat awal pembelajaran guru memberikan salam, 

menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dilanjutkan dengan 

pemberian apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah 

pembelajaran dnegan model pembelajaran Make A Match. Pada kegiatan inti, 
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guru memperlihatkan video flash dengan materi pesawat sederhana pengungkit 

jenis 3.  

Setelah pemberian materi selesai dengan menggunakan media Flash Player, 

guru membagi kartu soal dan kartu jawaban kepada setiap siswa. Guru 

menyuruh siswa yang membawa kartu soal untuk memikirkan jawabannya, 

setelah siswa mengetahui jawaban soal tersebut, siswa mencari jawaban yang 

dibawa temannya, jika sudah menemukan kartu jawabannya, siswa menempel 

kartu soal dan kartu jawaban dalam LKS (Lembar Kerja Siswa)  lalu 

menuliskan nama alat pada gambar dan menunjukkan dimana letak Titik 

Tumpu, Titik Kuasa, dan Titik Beban. Guru mengamati proses diskusi dan 

mencatat hal-hal yang terjadi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. 

Selesai mengerjakan LKS secara berpasangan dilanjutkan dengan presentasi 

hasil pekerjaan secara berpasangan, siswa atau pasangan lain menanggapi 

presentasi pasangan yang di depan. Pada kegiatan akhir, guru membimbing 

siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi pada pembahasan di kelas. Pada 

kegiatan akhir guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan 

dilanjutkan dengan membagikan soal evaluasi siklus 1. 

 

4.2.3  Hasil Observasi 

 Hasil observasi/pengamatan terhadap implementasi RPP (lampiran 5) dan 

keaktifan siswa (lampiran 5) pada siklus 1 ini melalui lembar pengamatan yang 

telah disediakan. Item pernyataan pada lembar pengamatan implementasi RPP 

sejumlah 3 item terdiri dari pendahuluan, inti dan penutup, pada lembar 

pengamatan keaktifan siswa sejumlah 10 item. Adapun hasil pengamatan 

implementasi RPP dan keaktifan siswa dapat dilihat pada penjelasan berikut. 

 

a) Hasil Observasi Pertemuan pertama 

 Hasil dari lembar pengamatan implementasi RPP (lampiran 5) yaitu pada 

perencanaan pembelajaran guru sudah menyiapkan RPP dengan baik dan 

kegiatan menggambarkan pembelajar siswa aktif. Kemudian pada awal 

pembelajaran belum menyampaikan tujuan pembelajaran, membantu siswa 
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membangun pemahaman, ,memberikan penguatan. Pada manajemen kelas tata 

tertib kelas diterapkan dengan baik, ruangan dipersiapkan dengan baik. 

Selanjutnya pada penilaian perkembangan keaktifan siswa dipantau dengan 

baik dan adanya umpan balik terhadap pembelajaran. Hasil dari lembar 

pembelajaran keaktifan siswa (lampiran 6), siswa menjawab pertanyaan 

apersepsi. Pada kegiatan inti siswa serius memperhatikan materi yang 

dijelaskan siswa kurang aktif bertanya, siswa aktif dalam kegiatan kelompok, 

siswa kurang aktif dalam mengungkapkan pendapat. Pada kegiatan penutup 

siswa memberikan kesimpulan dengan bimbingan guru. 

 Sedangkan yang menjadi kelemahan diantaranya guru belum 

menyampaikan tujuan pembelajaran, belum memberikan motivasi kepada 

siswa, belum menjelaskan aturan main sesuai dengan Make A Match, 

kesimpulan belum dilakukan bersama siswa, pengelolaan waktu belum 

sempurna, penghargaan terhadap siswa kurang. 

 Dari kelemahan dalam pembelajaran pada pertemuan pertama, maka pada 

pertemuan selanjutnya perlu mengatasi berbagai kelemahan tersebut untuk 

memperbaiki proses pembelajaran. Usaha tersebut diantaranya peneliti 

berdiskusi dengan observer dan guru mengenai kelemahan-kelemahan selama 

pembelajaran, hasil diskusi tersebut diantaranya adalah guru harus memberikan 

motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, menyampaikan 

aturan main dan memberikan batasan waktu pada tiap kegiatan, lebih merata 

dalam melempar pertanyaan, berikan kesimpulan bersama-sama siswa. 

Keaktifan siswa dalam bertanya, mengemukakan pendapat, mengulang 

kembali hasil diksusi perlu ditingkatkan. 

 

b) Hasil Observasi Pertemuan kedua 

Hasil dari lembar pengamatan implementasi RPP (lampiran 5) yaitu pada 

perencanaan pembelajaran guru sudah menyiapkan RPP dengan baik, kegiatan 

menggambarkan pembelajaran siswa aktif. Kemudian pada awal pembelajaran 

belum menyampaikan tujuan pembelajaran, setelah itu membantu siswa 

membangun pemahaman, memberikan kesempatan siswa mengungkapkan 
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pendapat, memberikan penguatan terhadap pendapat siswa. Pada manajemen 

kelas tata tertib kelas diterapkan dengan baik, ruangan dipersiapkan dengan 

baik. Selanjutnya pada penilaian perkembangan keaktifan siswa dipantau 

dengan baik, adanya umpan balik terhadap pembelajaran. Pada kegiatan awal 

siswa menjawab pertanyaan apersepsi. Pada kegiatan inti siswa serius 

memperhatikan video flash yang diputarkan oleh guru, siswa kurang aktif 

bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru, siswa kurang berani 

mengungkapkan pendapat. Pada kegiatan penutup siswa memberikan 

kesimpulan bersama guru.  

Sedangkan yang menjadi kelemahan diantaranya belum adanya 

penyampaian tujuan, pemberian motivasi, guru belum menyampaikan aturan 

main dan memberikan batasan waktu pada tiap kegiatan, tanya jawab dengan 

siswa belum merata, pengelolaan waktu belum sempurna, penghargaan 

terhadap siswa kurang. 

Dari kelemahan dalam pembelajaran pada pertemuan kedua, maka pada 

pertemuan selanjutnya perlu mengatasi berbagai kelemahan tersebut untuk 

memperbaiki proses pembelajaran. Usaha tersebut diantaranya peneliti 

berdiskusi dengan observer dan guru mengenai kelemahan-kelemahan selama 

pembelajaran, hasil diskusi tersebut diantaranya adalah berikan kesimpulan 

bersama-sama siswa, pengelolaan waktu perlu ditingkatkan penghargaan 

terhadap siswa yang menjawab pertanyaan benar maupun salah. Keaktifan 

siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat perlu ditingkatkan, 

lakukan tanya jawab untuk mengarahkan siswa pada pembelajaran, siswa perlu 

lebih aktif dalam pembelajaran, mengajak semua siswa melakukan refleksi.  

 

c) Hasil Observasi Pertemuan Ketiga  

Hasil dari lembar pengamatan implementasi RPP (lampiran 5) yaitu pada 

perencanaan pembelajaran guru sudah menyiapkan RPP dengan baik, kegiatan 

menggambarkan pembelajaran siswa aktif. Kemudian pada awal pembelajaran 

telah menyampaikan tujuan pembelajaran, membantu siswa membangun 

pemahaman, memberikan kesempatan siswa mengungkapkan pendapat, 
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memberikan penguatan terhadap pendapat siswa. Pada manajemen kelas tata 

tertib kelas diterapkan dengan baik, ruangan dipersiapkan dengan baik, waktu 

dikelola dengan baik. Selanjutnya pada penilaian perkembangan keaktifan 

siswa dipantau dengan baik, adanya umpan balik terhadap pembelajaran, 

pemberian penghargaan terhadap siswa.  

Pada kegiatan awal siswa antusias menyimak tujuan pembelajaran, siswa 

menjawab pertanyaan apersepsi. Pada kegiatan inti siswa serius 

memperhatikan video flaah yang diputarkan oleh guru. Siswa dibagikan kartu 

bergambar dan kartu jawaban, lalu siswa memikirkan jawabannya dan mencari 

jawaban tersebut pada teman yang membawa kartu jawaban. Kemudian siswa 

secara berpasangan mengerjakan LKS yang sudah dibagikan, Setelah selesai 

bekerja secara kelompok tiap pasangan mempresentasikan hasil diskusinya. 

Siswa cukup aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru, siswa cukup 

berani mengungkapkan pendapat. Pada kegiatan penutup siswa memberikan 

kesimpulan bersama guru.  

Sedangkan yang menjadi kelemahan diantaranya kesimpulan belum 

dilakukan bersama oleh semua siswa, pemberian motivasi belum dilakukan. 

Dari kelemahan dalam pembelajaran pada pertemuan ketiga, maka pada 

pertemuan selanjutnya perlu mengatasi berbagai kelemahan tersebut untuk 

memperbaiki proses pembelajaran. Usaha tersebut diantaranya peneliti 

berdiskusi dengan observer dan guru mengenai kelemahan-kelemahan selama 

pembelajaran, hasil diskusi tersebut diantaranya adalah berikan kesimpulan 

bersama-sama siswa, pengelolaan waktu perlu ditingkatkan penghargaan 

terhadap siswa yang menjawab pertanyaan benar maupun salah. Keaktifan 

siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat perlu ditingkatkan, 

lakukan tanya jawab untuk mengarahkan siswa pada pembelajaran, siswa perlu 

lebih aktif dalam pembelajaran, ajak semua siswa melakukan refleksi. 
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4.2.4 Hasil Tindakan 

a. Hasil Belajar 

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada siklus 1, dapat dilihat hasil 

belajar yaitu skor tertinggi dicapai siswa telah meningkat menjadi 80, sedangkan 

skor terendah 66 dengan skor rata-rata 72,03. Berikut ini tabel distribusi 

ketuntasan hasil belajar IPA pada siklus 1 yang disajikan pada tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA pada Siklus 1 

 

 

No  

Skor  Ketutasan Jumlah 

Siswa 

Persentase  

1 < 75 Tidak Tuntas 19 57,6 

2 ≥  75 Tuntas 14 42,4 

Jumlah  33 100 

 

Dari tabel 4.3 hasil belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran 

Make A Match melalui media Flash Player telah mencapai 42,4% siswa tuntas 

atau sebanyak 14 siswa dan 57,6% siswa belum tuntas atau sebanyak 19 siswa 

karena nilai hasil belajar masih dibawah KKM yaitu 75. Kondisi tersebut dapat 

digambarkan pada gambar 4.3 ketuntasan hasil belajar IPA siklus 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Diagram Lingkaran Ketuntasan Hasil Belajar IPA pada Siklus 1 

Kelas V SD Negeri Salatiga 05 

57,6

42,4 belum tuntas

tuntas
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b. Keaktifan  

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Siklus 1, kemudian diambil 

data secara kuantitatif melalui observasi keaktifan siswa. Berikut ini tabel 4.4 

distribusi keaktifan siswa pada siklus 1. 

 

Tabel 4.4 

Keaktifan siswa pada Siklus 1 

No Kriteria Keaktifan Jumlah Siswa Presentase (%) 

1. Aktif 18 54,5 

2. Cukup Aktif 14 42,4 

3. Kurang Aktif 1 3 

Jumlah 33 100 

 

 Dari tabel 4.4 dapat dilihat keaktifan siswa dalam pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Make A Match melalui media Flash Player 

telah mencapai 54,5% (18) siswa aktif, 42,4% (14) siswa cukup aktif, 3% (1) 

siswa kurang aktif , dan tidak ada siswa yang sangat aktif. Kondisi tersebut dapat 

digambarkan pada gambar 4.4 Keaktifan siswa pada siklus 1. 

 

54,5

42,4

3

Aktif

Cukup Aktif

Kurang Aktif

 

Gambar 4.4 

          Diagram Lingkaran Keaktifan Siswa pada Siklus 1 
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4.2.5 Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus 1 maka secara keseluruhan hasil 

refleksi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus 1 adalah sebagai berikut: 

A. Kelebihan  

1. Siswa lebih tertarik pada pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Make A Match. 

2. Siswa lebih tertarik pada pembelajaran dengan menggunakan media 

Flash Player. 

3. Pembelajaran lebih aktif, perhatian, antusias siswa lebih meningkat, 

karena siswa belajar tanpa adanya tekanan dan kejenuhan. 

4. Antara rencana pembelajaran dengan proses pembelajaran sudah 

sesuai 

5. Siswa yang berkemampuan rendah dalam belajar dapat terbantu 

dengan adanya kerja kelompok secara berpasangan. 

 

B. Kekurangan  

a. Hambatan  

1. Penerapan model pembelajaran Make A Match belum terbiasa 

dilaksanakan siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

keterampilan siswa dalam bekerjasama masih sedikit 

peningkatannya. 

2. Guru terkadang masih kurang memberikan bimbingan pada siswa 

dan kelompok siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. 

3. Pengelolaan waktu yang kurang dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. 

4. Keaktifan siswa dalam pembelajaran belum maksimal terutama 

dalam bertanya dan mengemukakan pendapat. 

 

b. Penyelesaian  

1. Dalam proses pembelajaran memerlukan pengarahan yang maksimal 

dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan siswa. 
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2. Dalam proses pembelajaran guru hendaknya berkeliling 

membimbing siswa dalam kelompok pada saat diskusi berlangsung. 

3. Pengelolaan waktu perlu ditingkatkan. 

4. Perlu dilakukan peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

terutama mendorong siswa untuk bertanya dan mengemukakan 

pendapat. 

 

4.3 Deskripsi Pelaksanaan Siklus 2 

Pelaksanaan siklus 2 dengan pokok bahasan Pesawat Sederhana Jenis 

Katrol dan Bidang Miring. Dalam siklus 2 ini dilakukan melalui 2 kali pertemuan 

dengan mempertimbangkan hasil refleksi siklus 1. 

 

4.3.1 Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah penyusunan perangkat 

pembelajaran, meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang 

pesawat sederhana pengungkit dengan menggunakan model pembelajaran Make A 

Match melalui media pembelajaran Flash Player dan juga menggunakan LKS 

yang berupa kartu soal dan kartu jawaban, perangkat evaluasi yang meliputi butir-

butir soal, lembar observasi keaktifan siswa, serta lembar observasi pelaksanaan 

RPP, dalam siklus ini dibuat untuk dua kali pertemuan dengan 

mempertimbangkan hasil refleksi siklus 1. 

 

4.3.2 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 

a.  pertemuan 1  

Sebelum proses belajar dimulai guru meyiapkan peralatan yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran, seperti media yang digunakan yaktu Flash 

Player, kartu soal, kartu jawaban, menyiapakan kamera yang akan digunakan 

untuk mengambil foto atau dokumentasi selama proses belajar mengajar, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, lembar observasi untuk guru dan siswa 

yang diisi oleh observer. Pada saat awal pembelajaran guru memberikan salam, 

menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dilanjutkan dengan 
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pemberian apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah 

pembelajaran dengan model pembelajaran Make A Match. Pada kegiatan inti, 

guru memperlihatkan video flash dengan materi pesawat sederhana bidang 

miring. 

Setelah pemberian materi selesai dengan menggunakan media Flash 

Player, guru membagi kartu soal dan kartu jawaban kepada setiap siswa. Guru 

menyuruh siswa yang membawa kartu soal untuk memikirkan jawabannya, 

setelah siswa mengetahui jawaban soal tersebut, siswa mencari jawaban yang 

dibawa temannya, jika sudah menemukan kartu jawabannya, siswa menempel 

kartu soal dan kartu jawaban dalam LKS (Lembar Kerja Siswa)  lalu 

menuliskan nama alat pada gambar dan menyebutkan kelebihan dan 

kekurangan pada benda tersebut. Guru mengamati proses diskusi, membimbing 

siswa dan mencatat hal-hal yang terjadi pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran. 

Selesai mengerjakan LKS secara berpasangan dilanjutkan dengan 

presentasi hasil pekerjaan secara berpasangan, siswa atau pasangan lain 

menanggapi presentasi pasangan yang di depan. Pada kegiatan akhir, guru 

membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi pada pembahasan di 

kelas. 

Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah belum adanya pemberian 

motivasi. Dari kelemahan dalam pembelajaran pada pertemuan pertama, maka 

pada pertemuan selanjutnya perlu mengatasi kelemahan tersebut untuk 

memperbaiki proses pembelajaran. Usaha tersebut diantaranya peneliti 

berdiskusi dengan observer dan guru mengenai kelemahan-kelemahan selama 

pembelajaran. 

 

b.  pertemuan 2 

Sebelum proses belajar dimulai guru menyiapkan peralatan yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran, seperti media yang digunakan yaktu Flash 

Player, kartu soal, kartu jawaban, menyiapakan kamera yang akan digunakan 
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untuk mengambil foto atau dokumentasi selama proses belajar mengajar, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, lembar observasi untuk guru dan siswa 

yang diisi oleh observer. Pada saat awal pembelajaran guru memberikan salam, 

menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dilanjutkan dengan 

pemberian apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah 

pembelajaran dengan model pembelajaran Make A Match. Pada kegiatan inti, 

guru memperlihatkan video flash dengan materi pesawat sederhana katrol. 

Setelah pemberian materi selesai dengan menggunakan media Flash 

Player, guru membagi kartu soal dan kartu jawaban kepada setiap siswa. Guru 

menyuruh siswa yang membawa kartu soal untuk memikirkan jawabannya, 

setelah siswa mengetahui jawaban soal tersebut, siswa mencari jawaban yang 

dibawa temannya, jika sudah menemukan kartu jawabannya, siswa menempel 

kartu soal dan kartu jawaban dalam LKS (Lembar Kerja Siswa)  lalu 

menuliskan nama alat pada gambar dan menyebutkan kelebihan dan 

kekurangan pada benda tersebut. Guru mengamati proses diskusi, membimbing 

siswa dan mencatat hal-hal yang terjadi pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran. 

Selesai mengerjakan LKS secara berpasangan dilanjutkan dengan 

presentasi hasil pekerjaan secara berpasangan, siswa atau pasangan lain 

menanggapi presentasi pasangan yang di depan. Pada kegiatan akhir guru 

membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan dilanjutkan dengan 

membagikan soal evaluasi siklus 2. 

 

4.3.3  Hasil Observasi 

Hasil observasi/pengamatan terhadap implementasi RPP (lampiran 5) dan 

keaktifan siswa (lampiran 6) pada siklus 2 ini melalui lembar pengamatan yang 

telah disediakan. Item pernyataan pada lembar pengamatan implementasi RPP 

sejumlah 3 item terdiri dari pendahuluan, inti dan penutup, pada lembar 

pengamatan keaktifan siswa sejumlah 10 item. Adapun hasil pengamatan 

implementasi RPP dan keaktifan siswa dapat dilihat pada penjelasan berikut. 
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a) Hasil Observasi Pertemuan pertama 

 Hasil dari lembar pengamatan implementasi RPP (lampiran 5) yaitu pada 

perencanaan pembelajaran guru sudah menyiapkan RPP dengan baik dan 

kegiatan menggambarkan pembelajar siswa aktif. Kemudian pada awal 

pembelajaran sudah menyampaikan tujuan pembelajaran siswa aktif, 

membantu siswa membangun pemahaman, dan memberikan penguatan. Pada 

manajemen kelas tata tertib kelas diterapkan dengan baik, ruangan 

dipersiapkan dengan baik, waktu dikelola dengan baik. Selanjutnya pada 

penilaian perkembangan keaktifan siswa dipantau dengan baik, adanya umpan 

balik terhadap pembelajaran, pemberian penghargaan terhadap siswa. Hasil 

dari lembar pembelajaran keaktifan siswa (lampiran 6) pada kegiatan awal 

siswa antusias menyimak tujuan pembelajaran, siswa menjawab pertanyaan 

apersepsi. Pada kegiatan inti siswa serius memperhatikan materi yang 

dijelaskan siswa kurang aktif bertanya, siswa aktif dalam kegiatan kelompok, 

siswa kurang aktif dalam mengungkapkan pendapat. Pada kegiatan penutup 

siswa memberikan kesimpulan dengan bimbingan guru. 

 Sedangkan yang menjadi kelemahan diantaranya guru belum memberikan 

motivasi kepada siswa. Dari kelemahan dalam pembelajaran pada pertemuan 

pertama, maka pada pertemuan selanjutnya perlu mengatasi berbagai 

kelemahan tersebut untuk memperbaiki proses pembelajaran. Usaha tersebut 

diantaranya peneliti berdiskusi dengan observer dan guru mengenai 

kelemahan-kelemahan selama pembelajaran. 

 

b) Hasil Observasi Pertemuan kedua 

Hasil dari lembar pengamatan implementasi RPP (lampiran 5) yaitu pada 

perencanaan pembelajaran guru sudah menyiapkan RPP dengan baik, kegiatan 

menggambarkan pembelajaran siswa aktif. Kemudian pada awal pembelajaran 

telah menyampaikan tujuan pembelajaran, membantu siswa membangun 

pemahaman, memberikan kesempatan siswa mengungkapkan pendapat, 

memberikan penguatan terhadap pendapat siswa. Pada manajemen kelas tata 



48 

 

tertib kelas diterapkan dengan baik, ruangan dipersiapkan dengan baik, waktu 

dikelola dengan baik. Selanjutnya pada penilaian perkembangan keaktifan 

siswa dipantau dengan baik, adanya umpan balik terhadap pembelajaran, 

pemberian penghargaan terhadap siswa. Pada kegiatan awal siswa antusias 

menyimak tujuan pembelajaran, siswa menjawab pertanyaan apersepsi. Pada 

kegiatan inti siswa serius memperhatikan video flah yang diputarkan oleh guru, 

siswa kurang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru, siswa kurang 

berani dalam mengungkapkan pendapat. Pada kegiatan penutup siswa 

memberikan kesimpulan bersama guru.  

Sedangkan yang menjadi kelemahan diantaranya penyampaian tujuan 

pembelajaran terlalu cepat dan pengelolaan waktu belum sempurna. Dari 

kelemahan dalam pembelajaran pada pertemuan kedua, maka pada pertemuan 

selanjutnya perlu mengatasi berbagai kelemahan tersebut untuk memperbaiki 

proses pembelajaran. Usaha tersebut diantaranya peneliti berdiskusi dengan 

observer dan guru mengenai kelemahan-kelemahan selama pembelajaran.  

 

4.3.4 Hasil Tindakan 

a. Hasil Belajar 

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Siklus 2 kemudian diambil 

data secara kuantitatif melalui penilaian hasil belajar yaitu skor tertinggi yang 

dicapai pada siklus 2 sebesar 100 dan nilai terendah 91 dengan skor rata-rata 96. 

Siswa yang telah mencapai KKM 75 ada 33 siswa (100%). 

Berikut ini tabel distribusi ketuntasan hasil belajar IPA pada siklus 2 yang 

disajikan pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA pada Siklus II 

 

No Skor Ketutasan Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

1 < 75 Tidak Tuntas 0 0 

2 ≥  75 Tuntas 33 100 

Jumlah 33 100 

 

Dari tabel 4.5 hasil belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran 

Make A Match melalui media Flash Player telah mencapai 100% siswa tuntas atau 

sebanyak 33 siswa. Jadi semua siswa sudah mencapai KKM atau tuntas.  karena 

nilai hasil belajar sudah mencapai KKM yaitu 75.  

 

b. Keaktifan  

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Siklus 2, kemudian diambil 

data secara kuantitatif melalui observasi keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match melalui 

media Flash Player telah mencapai 84% siswa sangat aktif , 15% siswa aktif dan 

tidak ada siswa yang cukup aktif dan kurang aktif. Berikut ini tabel 4.6 distribusi 

keaktifan siswa pada siklus 1. 

Tabel 4.6 

Keaktifan siswa pada Siklus II 

 

No Kriteria Keaktifan Jumlah Siswa Presentase (%) 

1. Sangat Aktif 28 85 

2. Aktif 5 15 

Jumlah 33 100 

 

 Dari tabel 4.6 dapat dilihat keaktifan siswa dalam pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Make A Match melalui media Flash Player 



50 

 

telah mencapai 85% (28) siswa sangat aktif, 15% (5) siswa aktif dan tidak ada 

siswa yang cukup aktif dan kurang aktif. 

 

4.3.5  Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus 2 dari pertemuan 

pertama, dan kedua maka selanjutnya diadakan refleksi dalam bentuk diskusi atas 

segala kegiatan dalam proses pembelajaran. Diskusi ini dilakukan oleh guru kelas, 

guru observer, dan peneliti. Dalam diskusi berisi tentang evaluasi bagaimana 

pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran Make A Match melalui 

media Flash Player bagi guru kelas, obeserver, dan siswa. Dari diskusi ini 

didapatkan bahwa guru kelas dengan menerapkan model pembelajaran Make A 

Match melalui media Flash Player kegiatan pembelajaran menggambarkan 

pembelajaran siswa aktif, pada strategi pembelajaran guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, apersepsi, memberikan kesempatan siswa mengungkapkan 

pendapatnya, pada manajemen kelas guru melaksanakan tata tertib kelas, 

mengelola waktu pembelajaran, pada penilaian guru melakukan penilaian 

keaktifan pada siswa, memberikan umpan balik, dan memberikan pujian.  

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus 2 maka secara keseluruhan hasil 

refleksi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus 2 adalah sebagai berikut: 

A. Kelebihan  

1. Rancangan pembelajaran atau RPP sudah terprogram 

2. Siswa  lebih tertarik pada pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Make A Match melalui media Flash Player. 

3. Proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan. 

4. Siswa terlibat aktif dan terkontrol didalam proses pembelajaran. 

5. Siswa sudah berani dalam mengemukakan pendapat atau bertanya. 

6. Siswa sudah melakukan refleksi bersama guru. 

B. Kekurangan  

a. Hambatan  

1. Pengelolaan waktu yang belum tepat yang dilakukan oleh guru 
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b. Penyelesaian  

1. Guru harus membatasi waktu untuk mengerjakan LKS, dan diskusi 

kelompok, agar waktu untuk evaluasi tidak terlalu sedikit, sehingga 

siswa dapat berkonsentrasi dengan tenang dan dapat mengerjakan 

dengan benar. 

  

4.4 Hasil Penelitian  

4.4.1 Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil tindakan dapat diketahui telah terjadi keberhasilan 

dalam menggunakan model pembelajaran Make A Match melalui media Flash 

Player pada matapelajaran IPA khususnya materi Pesawat Sederhana di kelas V 

SD Negeri 05 Salatiga Tahun 2013/2014. Keberhasilan tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.7 distribusi perbandingan skor ketuntasan hasil belajar IPA mulai dari pra 

siklus, siklus 1, dan siklus 2. 

 

Tabel 4.7 

Distribusi Perbandingan Skor Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus, 

 Siklus 1, dan Siklus 2 

 

No Ketuntasan 

Belajar 

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Frekuensi  % Frekuensi  % Frekuensi  % 

1 Tidak 

Tuntas 

24 72,8 19 57,6 0 0 

2 Tuntas 9 27,2 14 42,4 33 100 

Jumlah  33 100 33 100 33 100 

 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas 

dalam mata pelajaran IPA terbukti untuk klasifikasi tuntas, pada pra siklus ada 9 

siswa yang tuntas dan 24 siswa tidak tuntas, dengan skor tertinggi 70, skor 

terendah 40, dan skor rata-rata 51. Pada siklus 1 terdapat 14 siswa yang tuntas dan 

19 siswa tidak tuntas, dengan skor tertinggi 80, skor terendah 66, dan skor rata-
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rata 72,03. Pada siklus 2 seluruh siswa tuntas yaitu sebanyak 33 siswa dengan 

skor tertinggi 100, skor terendah 91, dan skor rata-rata 96. Hal ini membuktikan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match 

melalui media Flash Player dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Untuk perbandingan nilai skor maksimal pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. 

Gambar 4.5 menyajikan perbandingan skor maksimal dari pra siklus, siklus 1 dan 

siklus 2. 
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Gambar 4.5 

Diagram Batang Perbandingan Skor Maksimal Hasil Belajar  

pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

 

Dari gambar 4.7 dapat dilihat bahwa skor maksimal mengalami 

peningkatan yang signifikan dari Pra Siklus 70, naik menjadi 80 pada Siklus 1 dan 

naik lagi menjadi 100 di Siklus 2. 

Pada penelitian ini setiap kenaikan skor maksimal juga diikuti oleh 

kenaikan skor minimal pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2. Berarti dalam 

penelitian ini penggunaan model pembelajaran Make A Match melalui media 

Flash Player berpengaruh terhadap kenaikan nilai siswa. Gambar 4.6 menyajikan 

tentang kenaikan skor minimal pada Pra Siklus, Siklus 1, Siklus 2. 
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Gambar 4.6 

Diagram Batang Perbandingan Skor Minimal Hasil Belajar  

pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 1 

 

Dilihat dari gambar 4.6 ada kenaikan skor minimal dari Pra Siklus 40, 66 

pada Siklus 1, dan 91 pada Siklus 2. 

Setiap kenaikan skor maksimal dan skor minimal pada Pra Siklus, Siklus 

1, dan Siklus 2 pada penelitian ini maka juga meningkatkan perolehan skor rata-

rata pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2. Gambar 4.7 menyajikan tentang 

perbandingan nilai rata-rata Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2. 
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Gambar 4.7 

Diagram Batang Perbandingan Skor Rata-Rata Hasil Belajar  

pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 
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Dari gambar 4.9 dapat dilihat kenaikan skor rata-rata dari Pra Siklus 51, 

Siklus 1 naik menjadi 72,03 dan pada siklus 2 naik menjadi 96. 

 

4.4.2 Keaktifan Siswa 

Berdasarkan uraian tentang hasil belajar yang meningkat dari Pra Siklus, 

Siklus 1, dan Siklus 2 dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match 

melalui media Flash Player pada mata pelajaran IPA khususnya materi Pesawat 

Sederhana di kelas V SD Negeri 05 Salatiga Tahun 2013/2014, keaktifan siswa 

juga mengalami peningkatan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 

distribusi perbandingan skor keaktifan siswa pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. 

 

Tabel 4.8 

Distribusi Perbandingan Skor Keaktifan Siswa Pra Siklus, 

Siklus 1, dan Siklus 2 

 

No Klasifikasi 

Keaktifan Siswa 

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Kurang Aktif 20 60,6 1 3 - - 

2 Cukup Aktif 8 24,3 14 42,4 - - 

3 Aktif 5 15,1 18 54,5 5 15 

4 Sangat Aktif - - - - 28 85 

Jumlah 33 100 33 100 33 100 

 

Dari tabel 4.8 dapat dilihat adanya peningkatan jumlah siswa yang aktif 

dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran IPA terbukti untuk klasifikasi 

aktif, pada pra siklus ada 5 siswa yang aktif, 8 siswa cukup aktif, dan 20 siswa 

kurang aktif, dengan skor tertinggi 31, skor terendah 15, dan skor rata-rata 24,6. 

Pada siklus 1 terdapat 18 siswa aktif, 14 siswa cukup aktif, 1 siswa kurang aktif 

dan tidak ada siswa yang sangat aktif, dengan skor tertinggi 32, skor terendah 16, 

dan skor rata-rata 25,6. Pada siklus 2 terdapat 28 siswa sangat aktif dan 5 siswa 

aktif. Dengan skor tertinggi 37, skor terendah 29, dan skor rata-rata 34,1. Hal ini 
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membuktikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Make A Match melalui media Flash Player dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

Untuk perbandingan nilai skor maksimal dari pra siklus, siklus 1, dan 

siklus 2. Gambar 4.8 menyajikan perbandingan skor maksimal dari pra siklus, 

siklus 1, dan siklus 2. 
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Gambar 4.8 

Diagram Batang Perbandingan Skor Maksimal Keaktifan Siswa  

pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

 

Dari gambar 4.8 dapat dilihat bahwa ada kenaikan skor maksimal yang 

signifikan yaitu pada pra siklus skor sebanyak 31, siklus 1 skor sebanyak 32, dan 

siklus 2 skor sebnayak 37. 

Pada penelitian ini setiap kenaikan skor maksimal pasti juga akan diikuti 

degan kenaikan skor minimal pada pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. Berarti dalam 

penelitian ini penggunaan model pembelajaran Make A Match melalui media 

Flash Player sangat berpengaruh terhadap kenaikan keaktifan siswa. Gambar 4.9 

menyajikan kenaikan skor minimal pada pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. 
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Gambar 4.9 

Diagram Batang Perbandingan Skor Minimal Keaktifan Siswa  

pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

 

 

Dilihat dari gambar 4.9 terjadi kenaikan skor minimal yaitu pada pra siklus 

skor minimal 15, siklus 1 skor minimal 16, dan siklus 2 skor minimal 29.  

Setiap kenaikan skor maksimal dan skor minimal pada pra siklus, siklus 1, 

dan siklus 2 pada penelitian ini maka juga meningkatkan perolehan skor rata-rata 

pada pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. Gambar 4.10 menyajikan tentang 

perbandingan nilai rata-rata pada pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. 
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Gambar 4.10 

Diagram Batang Perbandingan Skor Minimal Keaktifan Siswa  

pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 
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Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa skor rata-rata keaktifan siswa 

mengalami peningkatan, pada pra siklus mendapat skor rata-rata 24,6, lalu pada 

siklus 1 mendapatkan 25,6, dan pada siklus 2 mendapatkan 34,1. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1 Pembahasan Siklus 1 

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pembelajaran di kelas V SD Negeri 

05 Salatiga terlihat bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa setelah diadakan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match melalui 

media Flash Player, sebelum diadakannya penelitian hasil belajar siswa 

mendapatkan skor rata-rata 51, setelah diadakan penelitian pada siklus 1 skor rata-

rata menjadi 72,03 dengan skor tertinggi 80 dan skor terendah 66. Berarti 

pembelajaran telah berhasil dengan indikator keberhasilannya ≥ 75 dengan tingkat 

keberhasilan 42,4% dari jumlah siswa sebanyak 33 siswa, dan pada siklus 1 ini 

hasil belajar siswa sudah meningkat, meskipun masih ada yang belum tuntas 

dengan presentase 57,6%. Presentase ini belum cukup besar dan belum memenuhi 

ketuntasan yang ingin dicapai sebesar 100% dari sleuruh siswa sehingga perlu 

dilakukan tindakan siklus 2. 

Perolehan hasil belajar siklus 1 ini masih belum optimal, beberapa 

kekurangan dalam penelitian tindakan siklus 1 ini antara lain dalam 

menyampaikan tujuan pembelajarran guru terlalu cepat, sehingga siswa kurang 

mengerti apa yang harus dia pahami ketika pembelajaran, selain itu pemberian 

motivasi terhadap siswa masih kurang, penyampaian aturan main dan batasan 

waktu tiap kegiatan perlu ditingkatkan sehingga pembelajaran berlangsung efektif 

dan efisien, tanya jawab dengan siswa belum merata. Semua siswa harus aktif 

dalam pembelajaran sehingga siswa memperoleh manfaat pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Make A Match melalui media Flash Player. 

Keaktifan siswa juga mengalami kenaikan bila dilihat dari hasil observasi 

pra siklus dengan skor rata-rata 24,6 sebelum diadakannya penelitian dan setelah 

diadakan penelitian pada siklus 1 skor rata-rata menjadi 25,6 dengan skor tertinggi 

32 dan skor terendah 16. Berarti dalam penggunaan model pembelajaran Make A 
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Match melalui media Flash Player telah berhasil dalam meningkatkan keaktifan 

siswa yaitu dengan rata-rata siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran, 54,5% 

siswa aktif dalam pembelajaran, 42,4% siswa cukup aktif dalam pembelajaran, 

dan 3% siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

Perolehan hasil observasi tentang keaktifan siswa pada siklus 1 ini masih 

belum optimal, beberapa kekurangan dalam penelitian tindakan siklus 1 ini antara 

lain, guru kurang mendorong siswa untuk bertanya, mengemukakan pendapat, 

mengulang kembali hasil diskusi. Semua siswa harus aktif dalam pembelajaran 

sehingga siswa memperoleh manfaat pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Make A Match melalui media Flash Player. 

 

4.5.2  Pembahasan Siklus 2 

Perbaikan hasil belajar siswa pada siklus 1 menunjukkan adanya 

peningkatan baik peran guru, persentase pembelajaran maupun persentase 

ketuntasan belajar. Dari kegiatan refleksi teridentifikasi bahwa dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran guru terllau cepat, selain itu pemberian 

kesimpulan pada akhir pembelajaran belum dilakukan bersama-sama dengan 

siswa, kurang tepatnya manajemen waktu pembelajaran. Belum semua siswa aktif 

dalam pembelajaran. 

Selanjutnya pada siklus 2 penelitian perbaikan hasil belajar siswa 

difokuskan pada kekurangan di siklus 1. Selama proses pembelajaran, siswa 

cukup aktif dalam pembelajaran. Pada penelitian siklus 1 ketuntasan hasil belajar 

sebesar 42,4% dan skor rata-rata 72,03 dengan skor tertinggi 80 dan skor terendah 

66. Pada siklus 2 ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 100% dan skor rata-

rata 96 dengan skor tertinggi 100 dan skor terendah 91. 

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran, partisipasi 

siswa dalam pembelajaran cukup besar. Siswa lebih aktif mengikuti proses 

pembelajaran dan lebih aktif menjawab pertanyaan dari guru serta lebih berani 

mengemukakan pendapat, hal ini dapat dilihat dari kenaikan skor rata-rata yang 

sebelumnya 25,6 naik menjadi 34,1, dengan skor tertinggi 37 dan skor terendah 

29. Dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match melalui media 
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Flash Player ternyata sudah memberikan antusias besar kepada siswa di dalam 

menyampaikan materi pada pembelajaran IPA. Hal ini terlihat dalam nilai dan 

keaktifan siswa yang meningkat. 

Setelah dilakukan siklus 1 dan siklus 2 dengan siklus 1 sebanyak 3 kali 

pertemuan dan siklus 2 sebanyak 2 kali pertemuan, dapat membuat siswa lebih 

paham dalam pembelajaran IPA dengan materi pokok “Pesawat Sederhana”. 

 

4.5.3  Pembahasan Perbandingan Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

Pada kondisi pra siklus hanya sebanyak 27,2% siswa telah mengalami 

ketuntasan dengan skor rata-rata 51, skor tertinggi 70, dan skor terendah 40. 

Setelah diadakan tindakan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

Make A Match melalui media Flash Player pada siklus 1 terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa yaitu sebanyak 42,4% siswa mengalami ketuntasan dengan skor 

rata-rata 72,03, skor tertinggi 80, dan skor terendah 66. Walaupun sudah terjadi 

peningkatan namun belum memenuhi ketuntasan yang ingin dicapai yaitu sebesar 

100% dari keseluruhan siswa tuntas hasil belajarnya, sehingga dilakukan tindakan 

siklus 2. Pada tindakan siklus 2 telah terjadi peningkatan skor yaitu sebesar 100% 

siswa mengalami ketuntasan hasil belajar, dengan skor rata-rata 96, skor tertinggi 

100 dan skor terendah 91. Dengan demikian perbandingan ketuntasan hasil belajar 

dari pra siklus, siklus1, dan siklus 2 mengalami peningkatan yang signifikan. 

Keaktifan siswa pada kondisi pra siklus hanya sebanyak 15,1% yang aktif 

dengan skor rata-rata 24,3, skor tertinggi 31, dan skor terendah 15. Setelah 

diadakan tindakan penelitian menggunakan model pembelajaran Make A Match 

melalui media Flash Player, terjadi peningkatan keaktifan siswa yaitu sebanyak 

54,% siswa aktif dengan skor rata-rata 25,6, skor tertinggi 32, dan skor terendah 

16. Pada siklus 1 ini sudah terjadi peningkatan dan pada siklus 2 juga terjadi 

peningkatan yang signifikan, dengan skor rata-rata 34,1, skor tertinggi 37, dan 

skor terendah 29. Dengan demikian perbandingan tingkat keaktifan siswa dari pra 

siklus, siklus 1, dan siklus 2 mengalami peningkatan. 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa, 

hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran dengan menggunakan model 
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pembelajaran Make A Match melalui media Flash Player, siswa belajar bersama 

teman, atau bekerjasama, siswa mencari-cari jawaban yang ada pada temannya, 

secara berpasangan siswa membahas jawaban / hasil pemikiran siswa dalam 

kelompok, melakukan presentasi di depan kelas, dan dengan adanya media Flash 

Player siswa lebih antusias untuk memperhatikan materi yang akan dipelajari, 

lebih mudah dimengerti dan mudah diingat, karena dalam media Flash Player 

tidak hanya berisikan tulisan namun juga berisikan gambar, video, dan suara. 

Apabila siswa dapat mengikuti langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Make A Match dan memperhatikan materi 

melalui media Flash Player dengan baik, maka hasil belajar dan keaktifan siswa 

akan meningkat.  

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang relevan oleh Ana Esti 

Ikasari dengan judul: Penerapan Model Make A Match dengan Media Flash Card 

dalam Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa Kelas VB SD 

Islam Al Madina, dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD N 05 

Salatiga dengan ketuntasan di pra siklus 27,2%, sikuls 1 naik menjadi 42,4% dan 

pada siklus 2 meningkat menjadi 100%. 

Penelitian ini dalam meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa 

menggunakan model pembelajaran Make A Match melalui media Flash Player, 

dengan langkah-langkah Make A Match sebagai berikut, Guru menyampaikan 

materi yang harus dipelajari dirumah, kemudian pada saat pembelajaran siswa 

dibagi menjadi 2 kelompok dan berhadap-hadapan, siswa dibagikan kartu soal dan 

kartu jawaban lalu yang mendapatkan  kartu soal mencari jawabannya di 

kelompok jawaban, setelah menemukan, kedua siswa yang memegang kartu soal 

dan kartu jawaban bekerjasama untuk mengerjakan tugas itu lalu 

mempresentasikannya di depan kelas. 

Dalam penelitian ini hipotesis tindakan terbukti yaitu pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Make A Match melalui media Flash Player, 

maka hasil belajar dan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SD N 05 

Salatiga Semester II Tahun 2013/2014 meningkat. 


