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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Kondisi Awal 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap hasil belajar siswa 

kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga sebelum dilaksanakan penelitian pada 

semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 menunjukkan hasil belajar siswa yang 

masih rendah. Terlihat dari nilai pre test materi pecahan masih banyak siswa yang 

belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 

70. Adapun data hasil belajar matematika siswa kelas V SD Kanisius Salatiga 

sebelum dilakukan penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 

Hasil Belajar Pra Siklus Siswa Kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga 

Semester II Tahun Pelejaran 2013/2014 

No Kategori Nilai 
Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1 Tuntas ≥ 70 7 38,89% 

2 Belum Tuntas < 70 11 61,11% 

Jumlah  18 100% 

Rata-rata 60,83 

Nilai Tertinggi 85 

Nilai Terendah 35 

 

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 18 siswa, yang memperoleh nilai di 

atas batas kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 70 dan 

dalam arti sudah tuntas sebanyak 7 siswa dengan persentase 38,89%. Sedangkan 

siswa yang memperoleh nilai dibawah batas kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yang telah ditentukan yaitu 70 dalam arti belum tuntas sebanyak 11 siswa dengan 

persentase 61,11%. Selain itu pada tabel 4.1 menunjukkan nilai rata-rata hasil 

belajar pra siklus siswa adalah 60,83 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 

35. Lebih jelasnya hasil belajar siswa pra siklus, berdasarkan tabel 4.1 apabila 

dibuat diagram akan tampak seperti gambar berikut. 
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Grafik 4.1 

Hasil Belajar Siswa Pra Siklus 

 

 

 

Hasil observasi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan peneliti 

menunjukkan bahwa rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena dalam 

pembelajaran matematika masih menggunakan metode konvensional, seharusnya 

belajar matematika menggunakan cara yang kreatif dan menyenangkan mengingat 

anak-anak usia SD masih dalam tahap operasional konkrit. Namun, sarana yang 

menarik untuk belajar matematika bagi siswa SD masih kurang, guru juga tidak 

memberikan alat peraga yang nyata dalam pembelajaran, dan guru masih 

menggunakan metodekonvensional dalam mengajar. Hal ini membuat siswa 

kurang tertarik dengan pelajaran matematika yang membuat nilai pelajaran 

matematika siswa kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga masih rendah atau 

berada di bawah KKM. 

Berdasarkan data yang sudah diperoleh khususnya data hasil belajar 

matematika kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga, maka peneliti melakukan 

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan tujuan peningkatan hasil belajar siswa 

kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga khususnya pada mata pelajaran 

matematika materi pecahan. Peneliti bekerjasama dengan guru kelas dalam 

merencanakan tindakan kelas dan merefleksikan hasil tindakan dari penerapan 

metode kooperatif tipe make a match pada pelajaran matematika materi 

pecahan,sebagai tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.  Peneliti melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dalam 2 siklus dengan masing-masing siklus 

38,89%

61,11%

Tuntas

Belum Tuntas
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sebanyak 3 kali pertemuan dalam pembelajaran. Adapun rancangan penelitian 

sesuai dengan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

Sebelum melakukan tindakan atau metode pembelajaran dilakukannya uji 

validitas, uji reliabilitas dan tingkat kesukaran soal untuk mengetahui soal mana 

yang layak digunakan sebagai instrumen tes. Hasil uji validitas, reliabilitas dan 

taraf kesukaran telah dijelaskan pada bab 3. 

4.2 Deskripsi Pelaksanaan Siklus I.  

4.2.1 Perencanaan 

Siklus I ini terdiri dari 3 kali pertemuan yaitu pertemuan 1, pertemuan 2 dan 

pertemuan 3. Masing-masing pertemuan dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam 

pelajaran (2 x 35 menit). Sebelum memulai siklus I, peneliti menyiapkan alat dan 

sumber belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar, diantaranya 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan menerapkan metode kooperatif tipe 

make a match, Lembar Observasi, Kartu Soal dan Kartu Jawaban, Buku 

Pembelajaran, Alat Peraga atau media yang digunakan untuk menunjang 

penyampaian pembelajaran serta ruang atau lokasi pembelajaran yang 

berlangsung di kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga. 

Peneliti merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 

siklus I dengan Kompetensi Dasar menjumlahkan dan mengurangkan berbagai 

bentuk pecahan. Pada pertemuan 1 materi yang akan dibahas yaitu 

tentangpenjumlahan pecahan. Pada pertemuan 2 akan membahas materi tentang 

pengurangan pecahan. Pada pertemuan 3 digunakan untuk mengulas materi 

sebelumnya dan melakukan evaluasi, siswa diberi soal evaluasi sebagai tes 

evaluasi siklus 1 untuk mengukur hasil belajar siswa pada siklus 1. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

a. Pertemuan 1 

Pertemuan 1 ini dilaksanakan pada hari Senin15 April 2014. Pelaksanaan  

kegiatan pembelajaran diawali dengan guru mengucapkan salamdan 

mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. Guru juga tidak lupa 
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menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi. Sebelum masuk ke materi guru 

memberikan apersepsi dengan bertanya jawab kepada siswa tentang apa yang 

diketahui dari sebuah roti yang dipecah menjadi beberapa bagian dan memberikan 

motivasi dengan menunjukkan blok pecahan. Setelah itu guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan berlangsung yaitu tentang penjumlahan pecahan. 

Pada kegiatan inti guru bertanya jawab dan melibatkan siswa dalam 

memberikan informasi awal atau penjelasan materi secara ringkas tentang 

penjumlahan pecahan yang ditunjukkan guru. Kemudian guru menjelaskan 

langkah-langkah pembelajaran menggunakan make a match. Guru membagi kelas 

menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama merupakan kelompok soal, dan 

kelompok kedua merupakan kelompok jawaban. Kedua kelompok diminta baris 

berbanjar, kemudian kelompok soal mendapat kartu soal, dan kelompok jawaban 

mendapat kartu jawaban. Kedua kelompok saling berhadapan, masing-masing 

siswa memikirkan soal atau jawaban dari kartu yang dipegang, siswa juga boleh 

menghitung terlebih dahulu. Selanjutnya siswa mencari pasangan yang cocok 

dengan kartunya dengan batas waktu yang ditentukan. Setelah waktu habis, siswa 

yang sudah bisa mencocokkan kartunya berdiri berdekatan, dan siswa yang belum 

bisa mencocokkan kartunya berkumpul dalam kelompok sendiri. Siswa yang 

sudah dapat mencocokkan kartunya mempresentasikan soal dan jawaban yang 

didapat, dan siswa lain menanggapi. Sementara itu, siswa yang belum bisa 

mencocokkan kartunya diberi penjelasan oleh guru. Guru mengulang 

pembelajaran make a match sebanyak tiga babak agar siswa mendapat kartu yang 

berbeda. Setelah babak ketiga selesai, guru memberi konfirmasi dan memberikan 

penguatan kepada siswa. Kegiatan akhir guru dan siswa melakukan refleksi. Tidak 

lupa guru menyampaikan informasi tentang materi selanjutnya kepada siswa.  

b. Pertemuan 2 

Pertemuan 2 ini dilaksanakan pada hari Rabu, 17 April 2014. Pelaksanaan  

kegiatan pembelajaran dengan guru mengucapkan salam dan mengkondisikan 

siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. Guru juga tak lupa menanyakan kabar 

siswa dan melakukan presensi. Sebelum masuk ke materi guru memberikan 

apersepsi dengan bertanya jawab dengan siswa tentang materi yang telah 
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dipelajari sebelumnya. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan berlangsung yaitu tentang pengurangan pecahan. 

Pada kegiatan inti guru bertanya jawab dan melibatkan siswa dalam 

memberikan informasi awal atau penjelasan materi secara ringkas tentang 

pengurangan pecahan yang ditunjukkan guru. Kemudian guru membagi kelas 

menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama merupakan kelompok soal, dan 

kelompok kedua merupakan kelompok jawaban. Kedua kelompok diminta baris 

berbanjar, kemudian kelompok soal mendapat kartu soal, dan kelompok jawaban 

mendapat kartu jawaban. Kedua kelompok saling berhadapan, masing-masing 

siswa memikirkan soal atau jawaban dari kartu yang dipegang, siswa juga boleh 

menghitung terlebih dahulu. Selanjutnya siswa mencari pasangan yang cocok 

dengan kartunya dengan batas waktu yang ditentukan. Setelah waktu habis, siswa 

yang sudah bisa mencocokkan kartunya berdiri berdekatan, dan siswa yang belum 

bisa mencocokkan kartunya berkumpul dalam kelompok sendiri. Siswa yang 

sudah dapat mencocokkan kartunya mempresentasikan soal dan jawaban yang 

didapat, dan siswa lain menanggapi. Sementara itu, siswa yang belum bisa 

mencocokkan kartunya diberi penjelasan oleh guru. Guru mengulang 

pembelajaran make a match sebanyak tiga babak agar siswa mendapat kartu yang 

berbeda. Setelah babak ketiga selesai, guru memberi konfirmasi dan memberikan 

penguatan kepada siswa. Kegiatan akhir guru dan siswa melakukan refleksi. Tidak 

lupa guru menyampaikan informasi bahwa pada pertemuan berikutnya akan ada 

evaluasi.  

c. Pertemuan 3 

Pertemuan 3 ini dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2014. Pelaksanaan  

kegiatan pembelajaran diawali dengan guru mengucapkan salam dan 

mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Guru juga tak lupa 

menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi. Guru mengingatkan materi 

yang telah dipelajari bersama pada pertemuan 1 dan 2 dengan cara melakukan 

tanya jawab dengan siswa. Selanjutnya guru memberikan pujian, pesan kesan, 

nasehat serta membuang persepsi negatif siswa bahwa pelajaran matematika 

bukan pelajaran yang menakutkan. Guru mengulas materi tentang penjumlahan 
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dan pengurangan pecahan yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

Beberapa siswa diminta untuk maju kedepan kelas untuk mengerjakan soal 

penjumlahan dan pengurangan pecahan. Guru melakukan tanya jawab, 

memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi untuk memastikan bahwa 

siswa paham betul tentang materi yang telah dipelajari bersama. Guru juga 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal yang kurang 

dipahami. Setelah semua siswa paham mengenai materi yang telah dipelajari, 

siswa diminta untuk memasukkan berbagai peralatan yang tidak mendukung 

seperti buku paket, LKS dan buku catatan. Kemudian guru memberikan lembar 

soal kepada siswa sebagai bahan evaluasidan siswa diminta untuk mengisi 

identitasnya pada tempat yang tersedia. Siswa mengerjakan soal evaluasi, 

sementara guru berkeliling mengamati siswa. Guru meminta siswa mengoreksi 

kembali masing-masing jawaban. Setelah semua siswa selesai mengerjakan soal,  

selanjutnya secara bersama-sama guru melakukan refleksi.  

 

4.2.3  Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

di kelas. Pengamatan dilakukan untuk mengukur apakah proses belajar mengajar 

sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibuat sebelumnya dalam perencanaan 

dan dari hasil pengamatan dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan dan 

kelebihan selama pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh guru 

kelas V, sementara itu pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh peneliti. 

Terdapat dua aspek yang diamati yaituaktivitas siswa saat pembelajaran metode 

kooperatif tipe make a match dan aktivitas guru dalam pembelajaran kooperatif 

tipe make a match. Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan dilakukan dari siklus I pada pertemuan 1 dan 

2sedangkan pertemuan 3 lebih difokuskan pada evaluasi. Pengamatan dilakukan 

dari awal sampai akhir pembelajaran dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan. 
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Tabel 4.2 

Hasil Observasi Siswa Siklus I 

No. Indikator 
Siklus I 

Keterangan 
P-1 P-2 

1. Menanggapi apersepsi yang dilakukan guru 3 3 Tetap 

2. Mengikuti motivasi belajar 3 3 Tetap 

3. Menyimak tujuan pembelajaran 1 2 Meningkat 

4. Menyimak materi pembelajaran 2 2 Tetap 

5. Menyimak langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe make a match 3 3 
Tetap 

6. Mengikuti pembagian kelompok 3 3 Tetap 

7. Memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang 

dipegang 2 2 
Tetap 

8. Mencocokkan kartu soal dan kartu jawaban 3 3 Tetap 

9. Siswa yang sudah menemukan pasangan kartu berdiri 

berdekatan 2 2 
Tetap 

10. Siswa yang belum dapat mencocokkan kartu 

berkumpul 2 2 
Tetap 

11. Mempresentasikan topik yang diperoleh 2 2 Tetap 

12. Melakukan babak selanjutnya 3 3 Tetap 

13. Menyimak konfirmasi yang dilakukan guru 1 2 Meningkat 

14. Menyimak umpan balik dan penguatan yang diberikan 

oleh guru 2 2 
Tetap 

15. Melakukan refleksi 2 3 Meningkat 

Total Skor 34 37  

Persentase 57% 62% 

 

Berdasarkan hasil observasi siswa pada pertemuan 1 di siklus I dapat 

digambarkan bahwa kesungguhan siswa untuk mengikuti pembelajaran masih 

kurang, hal ini ditandai dengan terdapat beberapa siswa yang kurang 

memperhatikan guru ketika penyampaian tujuan pembelajaran dan materi 

pembelajaran. Siswa belum menyimak konfirmasi yang dilakukan guru, dan 

beberapa siswa yang belum sunggguh-sungguh dalam mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran make a match. Dalam persentase, hasil observasi siswa pertemuan 1 

siklus I menunjukkan kriteria cukup.Sedangkan berdasarkan hasil observasi siswa 

pada pertemuan 2 di siklus Idapat digambarkan bahwa kesungguhan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran juga masih kurang, hal ini ditandai dengan beberapa 

siswa yang masih kurang memperhatikan guru ketika penyampaian tujuan 

pembelajaran dan materi pembelajaran, namun terjadi peningkatan terhadap siswa 

yang belum sunggguh-sungguh dalam mengikuti langkah-langkah pembelajaran 
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make a match. Dalam persentase, hasil observasi siswa pertemuan 2 siklus I 

menunjukkan kriteria cukup. 

 Tabel 4.3 

Hasil Observasi Guru Siklus I 

No. Indikator 
Siklus I 

Keterangan 
P-1 P-2 

1. Melakukan apersepsi sebelum penyampaian materi 3 3 Tetap 

2. Memberi motivasi belajar 1 2 Meningkat 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 3 3 Tetap 

4. Menjelaskan materi pembelajaran 3 3 Tetap 

5. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe make a match 3 4 
Meningkat 

6. Membagi siswa menjadi dua kelompok 2 3 Meningkat 

7. Mengarahkan siswa untuk memikirkan jawaban 

atau soal dari kartu yang dipegang 4 4 
Tetap 

8. Membimbing siswa dalam mencocokkan kartu soal 

dan kartu jawaban 3 3 
Tetap 

9. Mengarahkan siswa yang sudah menemukan 

pasangan kartu untuk berdiri berdekatan 2 2 
Tetap 

10. Mengarahkan siswa yang belum dapat 

mencocokkan kartu untuk berkumpul 2 2 
Tetap 

11. Membimbing siswa dalam mempresentasikan topik 

yang diperoleh 3 3 
Tetap 

12. Melakukan babak selanjutnya 3 3 Tetap 

13. Memberikan konfirmasi mengenai kegiatan yang 

sudah dilakukan siswa 2 3 
Meningkat 

14. Memberi umpan balik dan penguatan terhadap kerja 

siswa 1 2 
Meningkat 

15. Melakukan refleksi 3 3 Tetap 

Total Skor 38 43  

Persentase 63% 72% 

 

 Selain itu berdasarkanhasil observasi guru pada pertemuan 1 di siklus 

I,dalam mengajar sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang 

dibuat. Guru sudah baik dalam menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran. Tetapi pada pertemuan pertama guru kurang maksimal dalam 

pemberian motivasi dan umpan balik kepada siswa. Guru juga belum maksimal 

dalam memberi pengarahan kepada siswa dalam mencocokkan kartu. Dalam 

persentase, hasil observasi guru pada pertemuan 1 siklus I menunjukkan kriteria 

cukup. Sedangkan berdasarkan hasil observasi guru pada pertemuan 2 di siklus I, 

dalam mengajar sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang dibuat. 

Guru sudah baik dalam menjelaskan langkah-langkah pembelajaran make a 
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match, tetapi gurumasih  kurang maksimal memberi pengarahan kepada siswa 

untuk mencocokkan kartu, namun terjadi peningkatan pada pemberian motivasi 

dan umpan balik. Dalam persentase, hasil observasi guru pada pertemuan 2 siklus 

II menunjukkan kriteria baik. 

Hasil pengamatan siklus I ini nantinya yang akan digunakan sebagai acuan 

untuk melakukan pengamatan pada siklus II. Serta hal-hal yang masih kurang 

dalam siklus I dapat diperbaiki pada siklus II. 

 

4.2.4 Refleksi 

 Refleksi ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan-kekuranganyang 

terdapat pada setiap pertemuan yang dilakukan di siklus I, sehingga tidak terulang 

lagi pada siklusselanjutnya yaitu siklus II. Kegiatan refleksi ini dilakukan dalam 

bentuk diskusi dengan guru kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga untuk 

melakukan evaluasi mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan dan 

mengatasi kendala atau kekurangan berdasarkan hasil observasi. 

4.2.4.1 Refleksi Pertemuan 1 Siklus I 

Pada pertemuan 1 siklus I, terdapat beberapa siswa yang kurang 

memperhatikan guru ketika penyampaian tujuan pembelajaran dan materi 

pembelajaran. Siswa belum menyimak konfirmasi yang dilakukan guru, dan 

beberapa siswa yang belum sunggguh-sungguh dalam mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran make a match. Untuk itu, guru perlu memberikan penjelasan 

mengenai aturan atau etika ketika pembelajaran pada awal pembelajaran, atau 

dengan menanamkan rasa menghargai dan menghormati orang yang sedang 

berbicara. Sebelum memulai kegiatan mencocokkan kartu guru perlu memberikan 

penjelasan tentang prosedur kegiatan mencocokkan kartu dengan baik agar siswa 

tertarik dan mau mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Selain itu, pada pertemuan 1 di siklus I, dalam mengajar sudah sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran yang dibuat. Guru sudah baik dalam 

menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran. Tetapi pada pertemuan 

pertama guru kurang maksimal dalam pemberian motivasi dan umpan balik 

kepada siswa. Guru juga belum maksimal dalam memberi pengarahan kepada 
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siswa dalam mencocokkan kartu. Untuk itu, guru perlu mempersiapkan dengan 

matang agar pemberian motivasi dan penguatan bisa berjalan dengan baik. 

4.2.4.2 Refleksi Pertemuan 2 Siklus I 

 Pada pertemuan 2 di siklus Idapat digambarkan bahwa kesungguhan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran juga masih kurang, hal ini ditandai dengan 

beberapa siswa yang masih kurang memperhatikan guru ketika penyampaian 

tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, namun terjadi peningkatan 

terhadap siswa yang belum sunggguh-sungguh dalam mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran make a match. Untuk itu, guru perlu lebih menanamkan rasa 

menghargai dan menghormati orang yang sedang bicara. 

Selain itu, dalam mengajar sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

yang dibuat. Guru sudah baik dalam menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

make a match, tetapi guru masih  kurang maksimal memberi pengarahan kepada 

siswa untuk mencocokkan kartu, namun terjadi peningkatan pada pemberian 

motivasi dan umpan balik. Untuk itu, guru perlu memberi pengarahan lebih 

kepada siswa dalam mencocokkan kartu. 

 Pada siklus I, dari hasil tes akhir siklus I menunjukkan peningkatan 

ketuntasan belajar sebesar 27,78%, atau pada pra siklus ketuntasan belajarnya 

adalah 38,89% pada siklus I menjadi 66,67%. Tetapi itu belum dapat mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu tingkat keberhasilan 80%. 

Hasil refleksi pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 siklus I ini kemudian 

digunakan sebagai acuan perbaikan dalam penyusunan perencanaan tindakan pada 

siklus II, dengan demikian diharapkan pada siklus II masalah atau kekurangan 

yang ada pada siklus I dapat teratasi. Sehingga pada siklus II nanti akan dapat 

tercapai tingkat keberhasilan dan kenaikan baik dari segi proses maupun hasil 

belajar siswa.  

 

4.2.5 Hasil Tindakan  

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan guru atau peneliti 

terhadap proses dan hasil belajar siswa selama siklus I diperoleh nilai akhir. 
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Adapun analisis nilai hasil belajar siswa siklus I dapat dilihat pada tabel 4.2 

dibawah ini. 

 

Tabel 4.4 

Analisis Hasil Belajar Siklus I 

No. Kategori Nilai 
Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1. Tuntas ≥ 70 12 66,67% 

2. Belum Tuntas < 70 6 33,33% 

Jumlah  18 100% 

Rata-rata 69,17 

Nilai Tertinggi 85 

Nilai Terendah 45 

 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil belajar siklus I kelas V SD Kanisius Cungkup 

Salatigamenunjukkan dari 18siswa, yang sudah tuntas sebanyak 12 siswa dengan 

persentase 66,67% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 6 siswa dengan 

persentase 33,33%. Rata-rata hasil belajar siklus I adalah 69,17 dengan nilai 

tertinggi 85 dan nilai terendah 45. Dibandingkan dengan prasiklus pada siklus I 

ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan, yaitu menjadi 66,67%. Ini 

dikarenakan pada siklus I dengan metode kooperatif tipe make a 

matchpembelajaranterasa lebih menyenangkan dan memunculkan ketertarikan 

siswa terhadap pembelajaran, siswa lebih antusias terhadap pembelajaran karena 

siswa dilibatkan secara aktif dari kegiatan awal sampai akhir 

pembelajaran.Suasana kelas menjadi hidup dan menyenangkan, pembelajaran 

menjadi berpusat pada siswa.  

Meskipun demikian pada siklus I belum dapat dikatakan berhasil karena 

belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu tingkat 

keberhasilan 80%. Berdasarkan tabel 4.4 apabila dibuat diagram akan tampak 

seperti gambar berikut. 
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Grafik 4.2 

Hasil Belajar Siklus I 

 

 

4.3 Deskripsi Pelaksanaan Siklus II 

4.3.1  Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi yang diidentifikasi pada proses pembelajaran 

siklus I dengan melihat kelebihan maupun kekurangan yang ada, pada tahap 

perencanaan siklus II  ini sebagai penyempurnaan tindakan perbaikan kegiatan 

pembelajaran baik proses maupun hasil. Peneliti berupaya untuk mengatasi 

kekurangan-kekurangan yang masih ada dengan penyelesaian yang telah diajukan 

dalam kegiatan refleksi pada siklus I.  

Siklus II ini terdiri dari 3 kali pertemuan yaitu pertemuan 1, pertemuan 2 

dan pertemuan 3. Masing-masing pertemuan dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 

jam pelajaran (2 x 35 menit). Sebelum dilaksanakan tindakan, peneliti 

menyiapkan alat dan sumber belajar yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar, diantaranya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan menerapkan 

metode kooperatif tipe make a match, Lembar Observasi, Kartu Soal dan Kartu 

Jawaban, Buku Pembelajaran, Alat Peraga atau media yang digunakan untuk 

menunjang penyampaian pembelajaran serta ruang atau lokasi pembelajaran yang 

berlangsung di kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga. 

Peneliti merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 

siklus II dengan Kompetensi Dasar mengalikan dan membagi berbagai bentuk 

pecahan. Pada pertemuan 1 materi yang akan dibahas yaitu tentang perkalian 

66,67%

33,33% Tuntas

Belum Tuntas
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pecahan. Pada pertemuan 2 akan membahas materi tentang pembagian pecahan. 

Pada pertemuan 3 digunakan untuk mengulas materi sebelumnya dan melakukan 

evaluasi, siswa diberi soal evaluasi sebagai tes evaluasi siklus II untuk mengukur 

hasil belajar siswa pada siklus II. 

 

4.3.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

a. Pertemuan 1 

Pertemuan 1 ini dilaksanakan pada hari Senin 21 April 2014. Pelaksanaan  

kegiatan pembelajaran diawali dengan guru mengucapkan salamdan 

mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Guru juga tak lupa 

menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi. Sebelum masuk ke materi guru 

memberikan apersepsi mengenai materi pembelajaran siklus I kemudian bertanya 

jawab dengan siswa tentang pecahan. Selanjutnya guru memberikan motivasi 

dengan menunjukkan blok pecahan. Setelah itu guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan berlangsung yaitu tentang perkalian pecahan. 

Pada kegiatan inti guru menjelaskan tentang perkalian pecahan. Guru 

menuliskan beberapa soal di papan tulis dan meminta beberapa siswa untuk 

mengerjakan soal tersebut. Setelah itu, guru membagi kelas menjadi dua 

kelompok besar dengan kelompok yang berbeda dari siklus I. Kelompok pertama 

menjadi kelompok soal dan kelompok kedua menjadi kelompok jawaban. Kedua 

kelompok diminta baris berbanjar, kemudian kelompok soal mendapat kartu soal, 

dan kelompok jawaban mendapat kartu jawaban. Kedua kelompok saling 

berhadapan, masing-masing siswa memikirkan soal atau jawaban dari kartu yang 

dipegang, siswa juga boleh menghitung terlebih dahulu. Selanjutnya siswa 

mencari pasangan yang cocok dengan kartunya dengan batas waktu yang 

ditentukan. Setelah waktu habis, siswa yang sudah bisa mencocokkan kartunya 

berdiri berdekatan, dan siswa yang belum bisa mencocokkan kartunya berkumpul 

dalam kelompok sendiri. Siswa yang sudah dapat mencocokkan kartunya 

mempresentasikan soal dan jawaban yang didapat, dan siswa lain menanggapi. 

Sementara itu, siswa yang belum bisa mencocokkan kartunya diberi penjelasan 

oleh guru. Guru mengulang pembelajaran make a match sebanyak tiga babak agar 
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siswa mendapat kartu yang berbeda. Setelah babak ketiga selesai, guru memberi 

konfirmasi dan memberikan penguatan kepada siswa. Kegiatan akhir guru dan 

siswa melakukan refleksi. Tidak lupa guru menyampaikan informasi tentang 

materi selanjutnya kepada siswa.  

b. Pertemuan 2 

Pertemuan 2ini dilaksanakan pada hari Rabu 23 April 2014. Pelaksanaan  

kegiatan pembelajaran diawali dengan guru mengucapkan salam dan 

mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. Guru juga tak lupa 

menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi. Sebelum masuk ke materi guru 

memberikan apersepsi dengan bertanya tentang materi sebelumnya. Setelah itu 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan berlangsung yaitu tentang 

pembagian pecahan. 

Pada kegiatan inti guru menjelaskan materi dengan bertanya jawab dan 

melibatkan siswa tentang pembagian pecahan. Setelah penjelasan materi, 

kemudian guru membagi kelas menjadi dua kelompok besar. Kedua kelompok 

diminta baris berbanjar, kemudian kelompok soal mendapat kartu soal, dan 

kelompok jawaban mendapat kartu jawaban. Kedua kelompok saling berhadapan, 

masing-masing siswa memikirkan soal atau jawaban dari kartu yang dipegang, 

siswa juga boleh menghitung terlebih dahulu. Selanjutnya siswa mencari 

pasangan yang cocok dengan kartunya dengan batas waktu yang ditentukan. 

Setelah waktu habis, siswa yang sudah bisa mencocokkan kartunya berdiri 

berdekatan, dan siswa yang belum bisa mencocokkan kartunya berkumpul dalam 

kelompok sendiri. Siswa yang sudah dapat mencocokkan kartunya 

mempresentasikan soal dan jawaban yang didapat, dan siswa lain menanggapi. 

Sementara itu, siswa yang belum bisa mencocokkan kartunya diberi penjelasan 

oleh guru. Guru mengulang pembelajaran make a match sebanyak tiga babak agar 

siswa mendapat kartu yang berbeda. Setelah babak ketiga selesai, guru memberi 

konfirmasi dan memberikan penguatan kepada siswa. Kegiatan akhir guru dan 

siswa melakukan refleksi. Tidak lupa guru menyampaikan informasi tentang 

materi selanjutnya kepada siswa.  
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c. Pertemuan 3 

Pertemuan 3ini dilaksanakan pada hari Sabtu 25 April 2014.Pelaksanaan  

kegiatan pembelajaran diawali dengan guru mengucapkan salam dan 

mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. Guru juga tak lupa 

menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi. Guru mengingatkan materi 

yang telah dipelajari bersama pada pertemuan 1 dan 2 dengan cara melakukan 

tanya jawab dengan siswa. Selanjutnya guru memberikan pujian, pesan kesan, 

nasehat serta membuang persepsi negatif siswa bahwa pelajaran matematika 

bukan pelajaran yang menakutkan. Guru mengulas materi tentang perkalian dan 

pembagian pecahan yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.Beberapa 

siswa diminta untuk maju kedepan kelas untukmengerjakan soal yang ditulis di 

papan tulis oleh guru. Guru melakukan tanya jawab, memberikan pertanyaan-

pertanyaan seputar materi untuk memastikan bahwa siswa paham betul tentang 

materi yang telah dipelajari bersama. Guru juga memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan hal yang kurang dipahami. Setelah semua siswa paham 

mengenai materi yang telah dipelajari, siswa diminta untuk memasukkan berbagai 

peralatan yang tidak mendukung seperti buku paket, LKS dan buku catatan. 

Kemudian guru membagikan soal evaluasi kepada siswa dan siswa diminta untuk 

mengisi identitasnya pada tempat yang tersedia. Guru memberikan lembar soal 

kepada siswa sebagai bahan evaluasi. Siswa mengerjakan soal evaluasi, sementara 

guru berkeliling mengamati siswa. Guru meminta siswa mengoreksi kembali 

masing-masing jawaban. Setelah semua siswa selesai mengerjakan soal,  

Selanjutnya secara bersama-sama guru melakukan refleksi. 

 

4.3.3  Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

di kelas pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 di siklus II. Pengamatan dilakukan 

untuk mengukur apakah proses belajar mengajar sesuai dengan langkah-langkah 

yang telah dibuat sebelumnya dalam perencanaan dan dari hasil pengamatan dapat 

diketahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan selama pembelajaran 

berlangsung.Pengamatan dilakukan oleh guru kelas V. Terdapat dua aspek yang 
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diamati yaituaktivitas siswa saat pembelajaran metode kooperatif tipe make a 

match dan aktivitas guru dalam pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan 

dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran dengan mengisi lembar observasi 

yang telah disediakan. 

Tabel 4.5 

Hasil Observasi Siswa Siklus II  

No. Indikator 
Siklus I 

Keterangan 
P-1 P-2 

1. Menanggapi apersepsi yang dilakukan guru 3 3 Tetap 

2. Mengikuti motivasi belajar 3 3 Tetap 

3. Menyimak tujuan pembelajaran 2 3 Meningkat 

4. Menyimak materi pembelajaran 3 3 Tetap 

5. Menyimak langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe make a match 3 3 
Tetap 

6. Mengikuti pembagian kelompok 4 4 Tetap 

7. Memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang 3 4 Meningkat 

8. Mencocokkan kartu soal dan kartu jawaban 4 4 Tetap 

9. Siswa yang sudah menemukan pasangan kartu berdiri 

berdekatan 3 3 
Tetap 

10. Siswa yang belum dapat mencocokkan kartu berkumpul 3 3 Tetap 

11. Mempresentasikan topik yang diperoleh 3 3 Tetap 

12. Melakukan babak selanjutnya 3 4 Meningkat 

13. Menyimak konfirmasi yang dilakukan guru 2 3 Meningkat 

14. Menyimak umpan balik dan penguatan yang diberikan 

oleh guru 2 3 
Meningkat 

15. Melakukan refleksi 3 3 Tetap 

Total Skor 44 49  

Persentase 73% 82% 

 

Berdasarkan hasil observasi siswa pada pertemuan 1 di siklus II dapat 

digambarkan bahwa kesungguhan siswa untuk mengikuti pembelajaran sudah 

baik, siswa memperhatikan penjelasan guru dan sudah sunggguh-sungguh dalam 

mengikuti langkah-langkah pembelajaran make a match. Dalam persentase, hasil 

observasi siswa pada pertemuan 1 siklus II menunjukkan kriteria cukup. 

Berdasarkan hasil observasi siswa pada pertemuan 2 di siklus II dapat 

digambarkan bahwa kesungguhan siswa untuk mengikuti pembelajaran semakin 

baik, siswa memperhatikan penjelasan guru dan sudah sunggguh-sungguh dalam 

mengikuti langkah-langkah pembelajaran make a match. Siswa lebih semangat 

dalam mengikuti pembelajaran dan menanggapi apa yang dilakukan oleh 
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guru.Dalam persentase, hasil observasi siswa pada pertemuan 2 siklus II 

menunjukkan kriteria baik. 

 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Guru Siklus II 

No. Indikator 
Siklus I 

Keterangan 
P-1 P-2 

1. Melakukan apersepsi sebelum penyampaian materi 3 4 Meningkat 

2. Memberi motivasi belajar 3 3 Tetap 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 3 3 Tetap 

4. Menjelaskan materi pembelajaran 3 3 Tetap 

5. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe make a match 4 4 
Tetap 

6. Membagi siswa menjadi dua kelompok 3 4 Meningkat 

7. Mengarahkan siswa untuk memikirkan jawaban atau 

soal dari kartu yang dipegang 4 4 
Tetap 

8. Membimbing siswa dalam mencocokkan kartu soal dan 

kartu jawaban 4 4 
Tetap 

9. Mengarahkan siswa yang sudah menemukan pasangan 

kartu untuk berdiri berdekatan 3 3 
Tetap 

10. Mengarahkan siswa yang belum dapat mencocokkan 

kartu untuk berkumpul 3 3 
Tetap 

11. Membimbing siswa dalam mempresentasikan topik 

yang diperoleh 3 3 
Tetap 

12. Melakukan babak selanjutnya 3 4 Meningkat 

13. Memberikan konfirmasi mengenai kegiatan yang sudah 

dilakukan siswa 3 4 
Meningkat 

14. Memberi umpan balik dan penguatan terhadap kerja 

siswa 3 3 
Tetap 

15. Melakukan refleksi 3 3 Tetap 

Total Skor 48 52 

 Persentase 80% 87% 

 

 Selain itu berdasarkan hasil observasi guru pada pertemuan 1 di siklus II, 

guru sudah semakin baik dalam menerapkan pembelajaran make a macth. Guru 

sudah memberikan motivasi agar siswa lebih semangat dalam mengikuti 

pembelajaran dan membimbing siswa dengan baik selama kegiatan pembelajaran. 

Dalam persentase, hasil observasi guru pada pertemuan 1 siklus II menunjukkan 

kriteria baik.Sedangkanberdasarkan hasil observasi guru pada pertemuan 2 di 

siklus II, guru sudah baik dalam menerapkan pembelajaran make a macth. Guru 

sudah mulai terbiasa menerapkan metode kooperatif make a match dalam 
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pembelajaran. Dalam persentase, hasil observasi siswa pada pertemuan 2 siklus II 

menunjukkan kriteria baik. 

Pada siklus II diperoleh hasil bahwa mengalami peningkatan baik hasil 

maupun proses pembelajaran. Pembelajaran make a match pada siklus II sudah 

berhasil karena sudah lebih dari 80% metode kooperatif tipe make a match 

diterapkan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi aktifitas siswa, 

aktivitas siswa lebih baik dibanding pada siklus I. Berdasarkan hasil observasi 

aktifitas guru, dalam mengajar sudah sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang dibuat. Selain itu diperoleh gambaran bahwa guru sudah lebih 

baik dan maksimal dalam memberikan materi. Guru memberikan arahan serta 

bimbingan dengan baik pada siklus II.  

Secara keseluruhan aktifitas pembelajaran pada siklus II berlangsung 

dengan lancar dan kekurangan-kekurangan pada siklus I sudah diminimalisir dan 

dapat teratasi dengan baik. 

 

4.3.4 Refleksi 

 Refleksi ini digunakan sebagai bahan perbaikan dengan membandingkan 

hasil tindakan dalam proses pembelajaran dengan indikator keberhasilan.Kegiatan 

refleksi ini dilakukan dalam bentuk diskusi dengan guru kelas V SD Kanisius 

Cungkup Salatiga untuk melakukan evaluasi mengenai proses pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

4.3.4.1 Refleksi Pertemuan 1 siklus II 

 Pada pertemuan 1 siklus II, kesungguhan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran sudah baik, siswa memperhatikan penjelasan guru dan sudah 

sunggguh-sungguh dalam mengikuti langkah-langkah pembelajaran make a 

match. Selain itu, guru sudah semakin baik dalam menerapkan pembelajaran make 

a macth. Guru sudah memberikan motivasi agar siswa lebih semangat dalam 

mengikuti pembelajaran dan membimbing siswa dengan baik selama kegiatan 

pembelajaran. 
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4.3.4.2Refleksi Pertemuan 2 siklus II 

 Pada pertemuan 2 siklus II, kesungguhan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran semakin baik, siswa memperhatikan penjelasan guru dan sudah 

sunggguh-sungguh dalam mengikuti langkah-langkah pembelajaran make a 

match. Siswa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran dan menanggapi apa 

yang dilakukan oleh guru. Selain itu, guru sudah baik dalam menerapkan 

pembelajaran make a macth. Guru sudah mulai terbiasa menerapkan metode 

kooperatif make a match dalam pembelajaran. 

 Penerapan metode kooperatif tipe make a match dapatdiikuti oleh siswa 

kelas VSD Kanisius Cungkup Salatiga dengan baik dan siswa juga sudah 

mulaiterbiasa dengan pembelajaran yang diterapkan. Hal ini dibuktikandengan 

adanya peningkatan pada setiap pertemuan. Pada siklus II guru merasa sudah 

baik dan berjalan denganlancar dalam pelaksanaan pembelajaran berlangsung. 

Pada siklus II, dari hasil tes akhir siklus II menunjukkan hasil belajar siswa 

meningkat lagi, pada siklus I ketuntasan belajar adalah 66,67% setelah diadakan 

siklus II ketuntasan belajar meningkat menjadi 88,89%. Dalam arti dari siklus I ke 

siklus II naik 22,27% dan dari kondisi awal sampai bab II naik 50%. 

Berdasarkan hasil refleksi diatas menunjukkan bahwa indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan sudah tercapai melalui pembelajaran siklus II 

ini. Ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 88%. Hal ini berarti sudah 

mencapai indikator keberhasil, dimana tingkat keberhasilan siswa yang ditentukan 

adalah sebesar 80%. Maka tindakan perbaikan hasil belajar siswa dapat dihentikan 

atau diakhiri pada siklus II ini. 

 

4.3.5 Hasil Tindakan  

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan guru atau peneliti 

terhadap proses dan hasil belajar siswa selama siklus II diperoleh nilai akhir. 

Adapun analisis nilai hasil belajar siswa siklus II dapat dilihat pada tabel 4.4 

dibawah ini.  
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Tabel 4.7 

Analisis Hasil Belajar Siklus II 

No. Kategori Nilai 
Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1. Tuntas ≥ 70 16 88,89% 

2. Belum Tuntas < 70 2 11,11% 

Jumlah  18 100% 

Rata-rata 79,12 

Nilai Tertinggi 95,12 

Nilai Terendah 61,9 

 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil belajar siklus II kelas V SD Kanisius Cungkup 

Salatiga menunjukkan dari 18siswa, yang sudah tuntas sebanyak 16 siswa dengan 

persentase 88,89% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 2 siswa dengan 

persentase 11,11%. Rata-rata hasil belajar siklus II adalah 79,17 dengan nilai 

tertinggi 95,2 dan nilai terendah 61,9. Dibandingkan pada siklus I ketuntasan 

belajar siswa siklus II mengalami peningkatan menjadi 88,89%, ini artinya sudah 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu tingkat keberhasilan 

80%. Hal ini dikarenakan pada siklus II partisipasi siswa lebih meningkat, 

kesungguhan siswa untuk mengikuti pembelajaran lebih baik. Baik ketika awal 

pembelajaran, penjelasan materi oleh guru, kegiatan mencocokkan kartu sampai 

akhir pembelajaran.  

Lebih jelasnya hasil belajar siswa siklus I, berdasarkan tabel 4.4apabila 

dibuat diagram akan tampak seperti gambar berikut. 

Grafik 4.3 

Hasil Belajar Siklus II 

 

88,89%

11,11%

Tuntas

Belum Tuntas



58 
 

 

4.4  Hasil Analisis Data 

Berdasarkan tindakan yang telah dilakukan, dapat dilihat perbandingan 

hasil belajar siswa selama pra siklus, siklus I dan siklus II untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan penelitian. 

 

4.4.1 Perbandingan Pra Siklus Dengan Siklus I 

Pencapaian hasil belajar siswa pada pra siklus menunjukkan dari 18 siswa, 

diperoleh nilai rata-rata kelasnya adalah 60,83 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai 

terendah 35. Siswa yang memperoleh nilai diatas KKM(70)atau sudah tuntas 

sebanyak 7 siswa (38,89%). Sedangkan siswa yang memperoleh nilai dibawah 

KKM (70) atau belum tuntas sebanyak 11 siswa (61,11%). Setelah diadakan 

perbaikan pembelajaran siklus I ternyata perolehan hasil tes akhir siklus I 

menunjukkan peningkatan yaitu diperoleh nilai rata-rata kelasnya 69,17 dengan 

nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 45. Ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 

66,67% (12 siswa) sedangkan siswa yang belum tuntas 33,33% (6 siswa). 

Berdasarkan perbandingan nilai pra siklus dengan siklus I yang diperoleh, maka 

dapat dilihat tabel 4.3 berikut ini: 

 

Tabel 4.8 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa Pra Siklus dengan Siklus I 

No Ketuntasan 

Prasiklus Siklus I 

Jumlah 

Siswa 
Persentase 

Jumlah 

Siswa 
Persentase 

1. Tuntas 7 38,89% 12 66,67% 

2. Belum Tuntas 11 61,11% 6 33,33% 

Rata-rata 60,83  69,17 

Nilai Tertinggi  85 85 

Nilai Terendah  35 45 

 

Lebih jelasnya berdasarkan tabel 4.3, apabila dibuat diagram akan tampak 

seperti gambar berikut. 
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Grafik 4.4 

Perbandingan Rata-Rata Hasil Belajar 

 Pra Siklus dan Siklus I 

 

 

Grafik 4.5 

Perbandingan Ketuntasan Belajar  

Pra Siklus dan Siklus I 

 

 

4.4.2 Perbandingan Siklus I Dengan Siklus II 

Pencapaian hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan dari 18 siswa, 

diperoleh nilai rata-rata kelasnya adalah 69,17 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai 

terendah 45. Siswa yang memperoleh nilai diatas KKM(70)atau sudah tuntas 

sebanyak 11 siswa (61,11%). Sedangkan siswa yang memperoleh nilai dibawah 

KKM (70)atau belum tuntas sebanyak 6 siswa (33,33%). Setelah pembelajaran 

siklus II ternyata perolehan hasil tes akhir siklus II yang menunjukkan 

peningkatan yaitu diperoleh nilai rata-rata kelasnya 79,17 dengan nilai tertinggi 

95,2 dan nilai terendah 61,9. Ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 88,89%  (16 

siswa) sedangkan siswa yang belum tuntas 11,11% (2 siswa). Berdasarkan 

Pra Siklus Siklus I

60.83

69.17

Pra Siklus Siklus I

38.89%

66.67%
61.11%

33.33%

Tuntas Belum Tuntas
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perbandingan nilai siklus I dengan siklus II yang diperoleh, maka dapat dilihat 

tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa Siklus I dengan Siklus II 

No Ketuntasan 

Siklus I Siklus II 

Jumlah 

Siswa 
Persentase 

Jumlah 

Siswa 
Persentase 

1. Tuntas 12 66,67% 16 88,89% 

2. BelumTuntas 6 33,33% 2 11,11% 

Rata-rata 69,17 79,12 

Nilai Tertinggi 85 95,2 

Nilai Terendah 45 61,9 

 

Lebih jelasnya berdasarkan tabel 4.5, apabila dibuat diagram akan tampak 

seperti gambar berikut. 

 

Grafik 4.6 

Perbandingan Rata-Rata Hasil Belajar  

Siklus I dan Siklus II 
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Grafik 4.7 

Perbandingan Ketuntasan Belajar  

Siklus I dan Siklus II 

 

 

4.4.3 Perbandingan Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

Adapun perbandingan hasil belajar selama pra siklus, siklus I dan siklus II 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.10 

Perbandingan Hasil Belajar Matematika Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

No. 

 

Kriteria 

Tuntas 

Pra-Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah 

Siswa 
% 

Jumlah 

Siswa 
% 

Jumlah 

siswa 
% 

1. Tuntas 7 38,89% 12 66,67% 16 88,89% 

2. Belum Tuntas 11 61,11% 6 33,33% 2 11,11% 

Rata-rata 60,83 69,17 79,12 

Nilai Tertinggi 85 85 95,2 

Nilai Terendah 35 45 61,9 

 

Berdasarkan tabel 4.13  perbandingan hasil belajar pra siklus, siklus I dan 

siklus II kelas V SD Kanisius Cungkup Salatiga menunjukkan peningkatan hasil 

belajar siswa tiap siklus. Ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan. 

Terbukti dengan pengklasifikasian ketuntasan, sebelum adanya tindakan, 

sebanyak 7 siswa (38,89%) yang  hasil belajarnya tuntas atau mendapatkan nilai 

di atas KKM (70). Setelah dilaksanakan tindakan dengan menerapkan metode 

kooperatif tipe make a match pada siklus I siswa yang tuntas belajar bertambah 

Siklus I Siklus II

66.67%

88.89%

33.33%

11.11%

Tuntas Belum Tuntas
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menjadi 12 (66,67%) siswa dan pada siklus II sebanyak 16 (88,89%) siswa yang 

tuntas atau memenuhi KKM (70). Peningkatan hasil belajar siswa juga 

ditunjukkan dengan perubahan nilai tertinggi pada pra siklus sebesar 85, pada 

siklus I sebesar 85  dan siklus II menjadi 95,2. Sedangkan nilai terendah yang 

semula 35 pada pra siklus, pada siklus I menjadi 45 dan pada siklus II menjadi 

61,9. Selain itu peningkatan hasil belajar siswa juga ditunjukkan dengan 

perubahan nilai rata-rata siswa yang semula sebesar 601,11 pada pra siklus, pada 

siklus I  menjadi 69,17 dan siklus II menjadi 79,17. 

Lebih jelasnya perbandingan hasil belajar pra siklus, siklus I dan siklus II 

apabila apabila dibuat diagram akan tampak seperti gambar berikut. 

 

Grafik 4.8 

Perbandingan Rata-Rata Hasil Belajar 

Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

 

Grafik 4.9 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar 

Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 
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4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa: 

a. Penerapan metode kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan 

hasil belajar Matematika 

Metode kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Sebelum diadakan tindakan (Pra Siklus) di kelas V SD Kanisius Cungkup 

Salatigamenunjukkan hasil belajar yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan 

ketuntasan belajar siswa dari 18 siswa hanya 7 siswa yang tuntas dengan 

persentase 38,89% dan 11 siswa belum tuntas dengan persentase 61,11%.  Selain 

itu, rata-rata nilai siswa yang diperoleh hanya 60,83. Adapun peningkatan hasil 

belajar siswa yang diperoleh pada siklus I dan siklus II diuraikan sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Pada siklus I terjadi peningkatan hasil belajar sebesar 66,67% tuntas dengan 

jumlah siswa 12 dan 33,33% belum tuntas dengan jumlah siswa 6. Rata-rata 

nilai siswa yang diperoleh adalah sebesar 69,17 dengan nilai tertinggi 85 dan 

nilai terendah 45. 

2. Siklus II 

Pada siklus II terjadi peningkatan hasil belajar sebesar 88,89% tuntas dengan 

jumlah siswa 16 dan 11,11% belum tuntas dengan jumlah siswa 2. Rata-rata 

nilai siswa yang diperoleh adalah sebesar 79,17 dengan nilai tertinggi 95,2 dan 

nilai terendah 61,9. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa metode 

kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Menjawab rumusan masalah bahwa penerapan metode kooperatif tipe make a 

match dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan siswa kelas V 

SD Kanisius Cungkup Salatigapada semester II tahun pelajaran 2013/2014. 

b.  Penerapan metode kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan 

hasil belajar Matematika 

Metode kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini disebabkan, sesuai dengan yang diungkapkan dalam latar belakang 

masalah yaitu penggunaan metode konvensional, sedangkan siswa kurang terlibat 
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secara aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa kurang termotivasi dan 

mengakibatkan siswa kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan guru. 

Setelah dilakukan tindakan menggunakan metode kooperatif tipe make a match 

diperoleh hasil peningkatan hasil belajar matematika siswa.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviana 

Irianti S (2012) yang menunjukkan bahwa melalui metode kooperatif tipe make a 

match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian penelitian ini 

sejalan dan sesuai dengan pendapat Sugiyanto (2010: 37-44) bahwa make a match 

merupakan bagian dari metode kooperatif yang menekankan usaha berorientasi 

tujuan dari tiap individu memberi kontribusi pada pencapaian tujuan anggota 

lainnya, dimana pembelajaran ini mendorong agar siswa merasa saling 

membutuhkan dan menimbulkan interaksi yang positif antar setiap anggota. 

Metode ini dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa, 

untukmeningkatkan penguasaan isi akademik dan mengajarkan keterampilan 

sosial. 

Peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD Kanisius Cungkup disebabkan 

oleh adanya kelebihan-kelebihan penerapan metode kooperatif tipe make a match 

sesuai dengan pendapat  yang telah dikemukakan sebelumnya. Melalui metode 

kooperatif tipe make a match ini siswa menjadi termotivasi dalam proses 

pembelajaran. Siswa terlibat aktif sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. 

Metode kooperatif tipe make a match adalah metode yang mempunyai langkah-

langkah pembelajaran yang menarik. Metode kooperatif tipe make a match 

menuntut siswa untuk aktif dan berinteraksi dengan siswa lain dalam 

mencocokkan kartu yang dipegang masing-masing, sampai menemukan pasangan 

yang cocok antara kartu soal dan kartu jawaban. Pembelajaran make a match 

dapat membangkitkan kerjasama dan keingintahuan di antara siswa serta mampu 

menciptakan kondisi yang menyenangkan. Dengan penerapan metode kooperatif 

tipe make a match, siswa dapat mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di 

dalam kartu yang dipegang dan menjelaskan dengan sederhana secara bersama-

sama dengan pasangan dari kartu yang dipegangnya. Make a match menuntut 

siswa untuk berpikir secara mandiri terhadap masalah yang ditemukannya. 
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Pembelajaran yang PAIKEM seperti ini dapat merangsang keinginan siswa untuk 

belajar. Siswa akan merasa senang dan semangat dalam belajar yang nantinya 

akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

4.6 Implikasi Teoritis dan Praktis 

4.6.1 Implikasi Teoritis 

Setelah membandingkan teori metode kooperatif tipe make a match dengan 

penelitian ini, maka diperoleh hasil yang sejalan dan saling melengkapi. Metode 

kooperatif tipe make a match yang sesuai dengan standar proses (memuat unsur-

unsur eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi) yang diterapkan kedalam 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa ada mata pelajaran 

matematika. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu metode kooperatif tipe 

make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4.6.2 Implikasi Praktis 

Pembelajaran dengan metode kooperatif tipe make a match dapat digunakan 

dalam pembelajaran matematika karena dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dengan metode kooperatif tipe 

make a match guna meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dikarenakan metode 

kooperatif tipe make a match dapat memberikan pengalaman cara belajar yang 

baru bagi siswa dan meningkatkan hasil belajarnya, menumbuhkan semangat 

kerjasama antar siswa, meningkatkan motivasi daya tarik siswa terhadap 

pembelajaran terutama pada pelajaran matematika.  

 

 


