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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Salatiga 01, Kecamatan 

Sidorejo, Kota Salatiga. Siswa SD Negeri Salatiga 01 terdiri dari kelas 1 sampai 

dengan kelas 6. Masing-masing kelas terdiri dari 1 kelas. Subjek dalam Penelitian 

ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Salatiga 01 yang berjumlah 44 siswa terdiri 

dari siswa laki-laki sebanyak 19 dan siswa perempuan sebanyak 25. 

Adapun tingkat ketuntasan hasil belajar siswa pada pra siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Tingkat Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus 

Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Salatiga 01 

Semester II Tahun Pelajaran 2012/ 2013 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa Persentase  

1. Tuntas  15 34% 

2. Belum Tuntas 29 66% 

 Jumlah 44 100% 

 Nilai Rata-rata 52,5 

 

Dari data tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa masih banyak siswa yang 

belum tuntas pada mata pelajaran Matematika diantaranya hanya terdapat 29 

siswa atau 66% dari jumlah keseluruhan 44 siswa dan 15 siswa siswa atau 34% 

telah tuntas dalam belajarnya dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

telah ditentukan oleh sekolah sebesar 68. 

Rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pada mata 

pelajaran Matematika ini, dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan kuramg berhasil. Dari masalah tersebut yang menjadi refleksi 

penulis pada pra siklus adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

40 
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Kooperatif tipe Make a Match ke dalam pembelajaran Matematika dengan tujuan 

meningkatkan hasil belajar siswa mengenai bangun datar. 

 

4.2.  Pelaksanaan Tindakan 

  Dari hasil pembahasan di atas, penulis perlu mengadakan Penelitian 

Tindakan Kelas yang sangat berkaitan dengan peningkatan hasil belajar siswa 

mengenai bangun datar dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match. 

  Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap 

siklus dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan. Setiap siklus melalui tahapan 

perencanaan, tindakan, observasi, dan dilanjutkan refleksi. 

4.2.1. Siklus I 

  Pelaksaan tindakan pada siklus I dilaksanakan tiga kali pertemuan, 

pertemuan pertama pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, pertemuan kedua 

dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2013, dan pertemuan ketiga 

dilaksanakan pada hari Selasa 9 April 2013. Masing-masing pertemuan 

dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) dengan kompetensi dasar 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

4.2.1.1 Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan ini, peneliti telah melakukan pengamatan dan 

berdiskusi secara langsung kepada guru kelas. Kemudian sebelum 

dilaksanakannya penelitian, peneliti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Matematika kelas 5 pada pokok bahasan bangun datar. Dengan Standar 

Kompetensi 6. Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun dengan 

Kompetensi Dasar 6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. RPP ini 

kemudian dikonsultasikan kepada guru kelas sesuai dengan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Make a Match pada tahap pelaksanaan pembelajarannya. 

Selanjutnya, peneliti menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan yaitu 

berupa kartu soal bangun datar yang berisi tentang persegi panjang, trapesium, 

jajar genjang, persegi, belah ketupat dan layang-layang. Menyusun lembar kerja 

siswa  yang berisi materi yang telah diajarkan untuk mengetahui sejauh mana 
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pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Kemudian, peneliti mempersiapkan 

pedoman observasi yang berisi proses pembelajaran matematika dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match, yakni observasi 

kegiatan mengajar pada guru. Membuat dan meyusun alat evaluasi yang berupa 

soal yang mencakup semua materi yang telah diajarkan oleh guru selama dua kali 

pertemuan tatap muka yang dilaksanakan pada pertemuan ketiga. Peneliti bersama 

dengan guru menetapkan kegiatan pertemuan sebanyak dua kali dan tes evaluasi 

yang dilakukan pada pertemuan ketiga.  

4.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan Pertama 

1.  Kegiatan Awal (5 menit) 

Dalam kegiatan awal ini, guru memotivasi siswa untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada siswa mengenai materi yang akan disampaikan pada pertemuan 

tersebut yaitu mengenai sifat-sifat bangun datar (persegi panjang, trapesium, 

dan jajar genjang). 

2.  Kegiatan Inti (55 menit) 

Pada kegiatan inti pembelajaran ini, guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok, kemudian siswa akan berkumpul dengan kelompok 

masing-masing. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa soal 

mengenai sifat-sifat bangun datar (persegi panjang, trapesium, dan jajar 

genjang). Kartu tersebut terdiri dari satu bagian kartu soal dan bagian lainnya 

kartu jawaban. Setiap siswa mendapat satu buah kartu. Setiap siswa 

memikirkan jawaban soal dari kartu yang dipegang. Setiap siswa mencari 

pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya (soal jawaban). 

Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi 

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

yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Pada akhir 

pembelajaran, guru bertanya jawab kepada siswa mengenai materi yang 

kurang dipahami oleh siswa. Secara bersama-sama, guru dan siswa 

memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari.   
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3.  Kegiatan Penutup (10 menit) 

Di akhir pembelajaran, guru memberikan tugas evaluasi kepada siswa 

sesuai dengan materi yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut mengenai 

sifat-sifat bangun datar (persegi panjang, trapesium, dan jajar genjang) . Tugas 

evaluasi ini, secara tidak langsung untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 

b. Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

Dalam kegiatan awal ini, guru memotivasi siswa untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada siswa mengenai materi yang telah disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya yaitu mengenai sifat-sifat bangun datar (persegi panjang, 

trapesium, dan jajar genjang). Kemudian guru mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang akan disampaikan pada 

pertemuan tersebut yaitu mengenai sifat-sifat bangun datar (persegi, belah 

ketupat, dan layang-layang). 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

Pada kegiatan inti pembelajaran ini, guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok, kemudian siswa akan berkumpul dengan kelompok 

masing-masing. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa soal 

mengenai sifat-sifat bangun datar (persegi, belah ketupat, dan layang-layang). 

Kartu tersebut terdiri dari satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu 

jawaban. Sebelum itu, guru kembali menjelaskan bagaimana penggunaan 

media belajar kartu soal tersebut sehingga diharapkan nantinya siswa akan 

benar-benar mengerti bagaimana penggunaan kartu soal tersebut. Kemudian, 

setiap siswa akan mendapat satu buah kartu. Setiap siswa memikirkan jawaban 

soal dari kartu yang dipegang. Setiap siswa mencari pasangan yang 

mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya (soal jawaban). Setiap siswa 

yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi point. Setelah 

satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda 

dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Pada akhir pembelajaran, guru 
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bertanya jawab kepada siswa mengenai materi yang kurang dipahami oleh 

siswa. Secara bersama-sama, guru dan siswa memberikan kesimpulan tentang 

materi yang telah dipelajari.   

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

Di akhir pembelajaran, guru memberikan tugas evaluasi kepada siswa 

sesuai dengan materi yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut mengenai 

sifat-sifat bangun datar (persegi, belah ketupat, dan layang-layang). Tugas 

evaluasi ini, secara tidak langsung untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 

b. Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga ini, siswa mengerjakan soal mengenai materi yang 

telah diberikan mengenai sifat-sifat bangun datar (persegi, persegi panjang, 

trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang). Soal ini untuk 

mengukur sejauh mana model kooperatif tipe Make a Match dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bangun datar. 

4.2.1.3 Observasi 

a. Pertemuan Pertama 

 Pada pertemuan pertama siklus I ini siswa diperkenalkan dengan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match. Siswa mulai diperkenalkan proses pembelajaran dengan menggunakan 

media kartu soal dan kartu jawaban berdasarkan materi yang akan diajarkan yaitu 

mengenai sifat-sifat bangun datar. Siswa terlihat cukup antusias dalam proses 

pembelajaran, pembelajaran ini cukup menyenangkan bagi siswa. Namun terlihat 

sekali kebingungan siswa dalam penggunaan media belajar kartu soal tersebut, 

mereka seringkali menanyakan bagaimana penggunaan kartu soal tersebut. Guru 

pun secara antusias mengajarkan materi tersebut kepada siswa. Namun terdapat 

beberapa permasalahan yang muncul yaitu siswa terlihat begitu gaduh selama 

proses pembelajaran berlangsung. Permasalahan selanjutnya yaitu berkaitan 

dengan media belajar kartu soal yang mana terdapat kesalahan dalam Grafik yang 

berupa kesalahan ukuran bangun datar sehingga hal tersebut membuat 
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kebingungan bagi siswa. Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah 

keefektifan waktu yang kurang sesuai dengan target yang diharapkan. 

b. Pertemuan Kedua 

 Pada pertemuan kedua siklus I ini siswa sudah mampu dalam 

pembelajaran dengan menggunakan media kartu soal dan kartu jawaban ini. Siswa 

sudah mengerti bagaimana cara penggunaan media belajar kartu soal dan kartu 

jawaban sesuai dengan intruksi yang telah dijelaskan oleh guru. Kegaduhan masih 

terlihat selama proses pembelajaran berlangsung, namun hal ini tidak 

mempengaruhi pembelajaran tersebut. Guru pun terlihat lebih melakukan 

pengawasan dan memberikan perhatian penuh kepada siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

4.2.1.4 Refleksi 

a. Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan ini, siswa masih cenderung ramai dan gaduh dengan 

kondisi jumlah siswa yang banyak sehingga pada pertemuan selanjutnya 

diharapkan pengawasan dan perhatian guru harus lebih ditingkatkan lagi. 

Terlebih lagi dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan siswa mengenai 

bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan kartu 

pembelajaran tersebut sehingga hal tersebut membuat suasana yang ramai dan 

gaduh. Media belajar kartu soal dan kartu jawabannya pada pertemuan 

selanjutnya akan lebih diperbaiki lagi sehingga diharapkan akan mendapatkan 

hasil yang maksimal. Selain itu, diperlukan manajemen waktu yang pas oleh 

guru dalam proses pembelajaran khususnya selama pembelajaran 

menggunakan media belajar kartu soal agar sesuai dengan perencanaan. 

 b. Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua siklus I ini siswa sudah mulai mengerti dengan 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match ini. Siswa 

sangat antusias selama proses pembelajaran berlangsung. Namun dengan 

pembagian jumlah setiap siswa dalam kelompok terlalu banyak membuat 

siswa menjadi ramai dan gaduh, jadi hal tersebut kurang membuat siswa 

berkonsentrasi terhadap tugas yang diberikan sehingga terjadi pengulangan 
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pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Pada pertemuan selanjutnya diharapkan 

adanya guru lebih memberikan perhatian dan pengawasan di setiap kelompok 

kerja sehingga dapt menjadi lebih efektif, serta pembelajaran dapat menjadi 

berhasil dengan hasil yang maksimal. 

Ketuntasan hasil belajar pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 

Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Salatiga 01 

Semester II Tahun Pelajaran 2012/ 2013 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa Persentase 

1. Tuntas 25 57% 

2. Belum Tuntas 19 43% 

 Jumlah 44 100% 

 Nilai Rata-rata 69,5 

 

Dari data tabel 2 di atas dapat diketahui dari sejumlah 44 siswa yang tuntas 

dengan mendapat nilai di atas KKM sebanyak 25 siswa dengan persentase 57%, 

sedangkan sisanya sebanyak 19 siswa dengan persentase 43% masih belum tuntas. 

Dengan nilai rata-rata pada siklus I adalah 69,5. 

Persentase kenaikan ketuntasan hasil belajar pada siklus I dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini: 
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Grafik 1 

Grafik Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Salatiga 01 

Semester II Tahun Pelajaran 2012/ 2013 
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Sedangkan perbandingan nilai siswa pada pra siklus dan siklus I dapat 

digambarkan pada tabel 5 di bawah ini: 

Tabel 3 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus I 

Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Salatiga 01 

Semester II Tahun Pelajaran 2012/ 2013 

No Ketuntasan Belajar 

Pra Siklus Siklus I 

Jumlah 

Siswa 

Persentase Jumlah 

Siswa 

Persentase 

1. Tuntas 15 34% 25 53% 

2. Belum Tuntas 29 66% 19 47% 

 Jumlah 44 100% 44 100% 

 Nilai Rata-rata 52,5 69,5 
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Dari data pada tabel di atas dapat diketahui perbandingan hasil belajar 

siswa pra siklus dan siklus I terdapat peningkatan pada hasil belajar siswa. Pada 

pras siklus jumlah siswa yang tuntas ada 15 siswa atau 34%, pada siklus I naik 

menjadi 25 siswa atau 53%, sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas terjadi 

penurunan dari 29 siswa atau 66% pada pra siklus turun menjadi 19 siswa atau 

47%. Terjadi kenaikan ketuntasan KKM 19%. Nilai rata-rata pada pra siklus 52,5 

pada siklus I meningkat menjadi 69,5, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Bila digambarkan persentase kenaikan hasil belajar siswa pada pra siklus 

dan siklus I dapat dilihat pada Grafik di bawah ini. 

Grafik 2 

Grafik Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus I 

Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Salatiga 01 

Semester II Tahun Pelajaran 2012/ 2013 
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Dengan demikian untuk siklus berikutnya guru harus lebih memperhatikan 

dan mengawasi setiap siswa agar dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

baik dan tidak gaduh sehingga pembelajaran dapat berhasil dan meningkat lebih 

baik sesuai harapan. 



49 
 

 

4.2.2. Siklus II 

  Pelaksaan tindakan pada siklus II dilaksanakan tiga kali pertemuan, 

pertemuan pertama pada hari Jum’at tanggal 12 April 2013, pertemuan kedua 

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, dan pertemuan ketiga 

dilaksanakan pada hari Jum’at 19 April 2013. Masing-masing pertemuan 

dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) dengan kompetensi dasar 

menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri. 

4.2.2.1 Perencanaan  

  Pada tahap perencanaan siklus II adalah melanjutkan tahap 

perencanaan yang telah dilakukan pada siklus I yaitu menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan Standar Kompetensi 6. Memahami sifat-

sifat bangun datar dan hubungan antar bangun dan Kompetensi Dasar 6.4 

Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri. Pada siklus II ini materi yang 

akan diajarkan adalah mengenai simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. 

Dari hasil refleksi pada siklus I, guru menyusun rencana baru untuk  ditindak 

lanjuti antara lain mengawasi siswa lebih tegas lagi dan memberikan arahan atau 

motivasi kepada siswa yang kurang memperhatikan pelajaran atau kurang aktif 

selama pembelajaran berlangsung. Mengenai kelompok belajar, guru mengacak 

siswa ke dalam beberapa kelompok yang lebih kecil yang beranggotakan 4-5 

siswa di setiap kelompoknya namun tetap memperhatikan heterogenitas 

kelompok. Serta tidak lupa, guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih 

bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran matematika secara berkelompok. 

4.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

Dalam kegiatan awal ini, guru memotivasi siswa untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada siswa mengenai materi yang akan disampaikan pada pertemuan 

tersebut yaitu simetri lipat pada bangun datar. Kemudian guru 
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memperlihatkan kepada siswa beberapa gambar bangun datar (persegi, 

persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat dan layang-

layang). 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

Pada kegiatan inti pembelajaran ini, guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok, kemudian siswa akan berkumpul dengan kelompok 

masing-masing. Siswa di dalam kelas akan dibagi menjadi beberapa 

kelompok kecil, sehingga diharapkan perhatian dan pengawasan guru lebih 

optimal. Setiap kelompok yang terdiri dari 4 siswa ini akan mendapatkan 

gambar bangun datar (persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, 

belah ketupat dan layang-layang) yang dibagikan oleh guru. Setiap 

kelompok diminta untuk mencari banyak simetri lipat pada bangun datar 

tersebut. Kemudian guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi mengenai 

simetri lipat. Kartu tersebut terdiri dari satu bagian kartu soal dan bagian 

lainnya kartu jawaban. Setiap siswa mendapat satu buah kartu. Setiap 

siswa memikirkan jawaban soal dari kartu yang dipegang. Setiap siswa 

mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya 

(soal jawaban). Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum 

batas waktu diberi point. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap 

siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian 

seterusnya. Untuk kelompok yang mengalami kesulitan akan diberikan 

bimbingan serta arahan secara langsung oleh guru, sehingga diharapkan 

siswa yang mengalami kesulitan akan lebih mengerti dengan bimbingan 

yang diberikan tersebut. Demikian halnya dengan tugas yang diberikan 

secara individu. 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

Di akhir pembelajaran, guru memberikan tugas evaluasi kepada siswa 

sesuai dengan materi yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut mengenai 

simetri lipat. Tugas evaluasi ini, secara tidak langsung untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 
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b. Pertemuan Kedua 

1.  Kegiatan Awal (5 menit) 

Dalam kegiatan awal ini, guru memotivasi siswa untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada siswa mengenai materi yang akan disampaikan pada pertemuan  

sebelumnya mengenai simetri lipat pada bangun datar. Kemudian guru 

memperlihatkan kepada siswa beberapa gambar bangun datar (persegi, 

persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat dan layang-

layang). 

2. Kegiatan Inti (55 menit) 

Pada kegiatan inti pembelajaran ini, guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok, kemudian siswa akan berkumpul dengan kelompok 

masing-masing. Setiap kelompok yang terdiri dari 4 siswa ini akan 

mendapatkan gambar bangun datar (persegi, persegi panjang, trapesium, 

jajar genjang, belah ketupat dan layang-layang) yang dibagikan oleh guru. 

Setiap kelompok diminta untuk mencari banyak simetri putar pada bangun 

datar tersebut. Kemudian guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi 

mengenai simetri putar. Kartu tersebut terdiri dari satu bagian kartu soal 

dan bagian lainnya kartu jawaban. Setiap siswa mendapat satu buah kartu. 

Setiap siswa memikirkan jawaban soal dari kartu yang dipegang. Setiap 

siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (soal jawaban). Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya 

sebelum batas waktu diberi point. Setelah satu babak kartu dikocok lagi 

agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian 

seterusnya. 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

Di akhir pembelajaran, guru memberikan tugas evaluasi kepada siswa 

sesuai dengan materi yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut 

mengenai simetri putar. Tugas evaluasi ini, secara tidak langsung untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi yang telah 

diajarkan. 



52 
 

 

c. Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga ini, digunakan untuk mengerjakan soal mengenai 

materi yang telah diberikan mengenai simetri lipat dan simetri putar pada 

bangun datar (persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah 

ketupat, dan layang-layang). Soal ini untuk mengukur sejauh mana model 

kooperatif tipe Make a Match dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi bangun datar. Pada evaluasi siklus II ini juga sebagai pengukur hasil 

belajar siswa dari siklus I dan siklus II. 

4.2.2.3 Observasi 

a.  Pertemuan Pertama 

  Pada pertemuan pertama siklus II ini, siswa terlihat sudah cukup 

memahami dan sudah cukup mengerti dengan baik mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match ini. Siswa juga sudah mengerti 

dengan baik bagaimana penggunaan kartu soal simetri lipat yang digunakan. 

Dengan penjelasan dari guru, mereka sudah mampu mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru secara berkelompok. Kegaduhan siswa sudah sangat 

berkurang, namun tetap ada beberapa siswa yang menyebabkan kegaduhan di 

kelas, misalnya mengganggu temannya. Kekompakan di dalam kelompok pun 

terjalin dengan baik, adanya kerja sama antar anggota kelompok dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan.  

b.  Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua siklus II ini, siswa sudah sangat memahami dengan 

baik bagaimana penggunaan kartu soal simetri putar, yang mana tidak jauh 

berbeda dengan yang digunakan dalam pertemuan sebelumnya yaitu mengenai 

simetri lipat. Kerja sama antar anggota kelompok dan keaktifan siswa sudah 

sangat terlihat di dalam pertemuan ini. Siswa pun juga sudah lebih mampu 

berkonsentrasi dengan baik, terlihat dari kondisi kelas yang lebih terkontrol. 
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4.2.2.4 Refleksi 

a.  Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama siklus II ini siswa sudah mengerti dengan 

baik bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match ini. Sebagai hasil refleksi pada siklus I, maka pada siklus II ini siswa 

dibagi menjadi kelompok kecil sehingga pembelajaran dapat menjadi efisien 

dan efektif. Terbukti dengan tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa 

dapat siswa kerjakan dengan baik bersama kelompok mereka. Namun hal 

tersebut tidak luput dari anak yang suka ramai dan gaduh, sehingga hal 

tersebut dapat mengganggu siswa yang lainnya. Diharapkan guru dapat 

mengawasi lebih baik lagi sehingga akan tercipta kondisi belajar yang 

kondusif. 

b.  Pertemuan Kedua 

  Pada pertemuan kedua siklus II ini merupakan akhir dari tahapan 

penelitian, dimana terlihat bahwa siswa sangat antusias dan tertarik selama 

pembelajaran berlangsung dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Make a Match ini. Dengan konsep bermain sambil belajar, siswa dapat 

lebih memahami materi yang diajarkan tanpa dituntut untuk belajar dengan 

konsep yang monoton. Siswa pun menjadi lebih aktif dan kreatif selama 

berlangsungnya proses belajar mengajar, diharapkan dengan menggunakan 

model pembelajaran yang lain, siswa dapat terus aktif dan kreatif.  Tidak lupa 

peran serta aktif dari seorang guru dan pengawasan yang diberikan kepada 

siswa menjadi salah satu kunci keberhasilan pembelajaran. Di akhir 

pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

tanggapan atau saran-saran perbaikan. 
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Tabel 4 

     Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 

Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Salatiga 01 

 Semester II Tahun Pelajaran 2012/ 2013 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa Persentase 

1. Tuntas 39 89% 

2. Belum Tuntas 5 11% 

 Jumlah 44 100% 

 Nilai Rata-rata 91,7 

 

 Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa siswa yang telah tuntas sejumlah 

39 siswa atau 89%, dan terdapat 5 siswa yang belum tuntas atau 11% dari 

keseluruhan jumlah siswa dengan nilai rata-rata sebesar 91,7. 

 

Bila digambarkan dalam bentuk grafik akan tampak sebagai berikut. 

 

Grafik 3 

Grafik Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 

Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Salatiga 01 

 Semester II Tahun Pelajaran 2012/ 2013 
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Sedangkan perbandingan ketuntasan jumlah siswa pada pra siklus, siklus I 

dan siklus II dapat terlihat pada tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, dan 

Siklus II Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Salatiga 01 

Semester II Tahun Pelajaran 2012/ 2013 

No 
Ketuntasan 

Belajar 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah 

Siswa 

Persen-

tase 

Jumlah 

Siswa 

Persen-

tase 

Jumlah 

Siswa 

Persen-

tase 

1. Tuntas 15 34% 25 53% 39 89% 

2. Belum Tuntas 29 66% 19 47% 5 11% 

 Jumlah 44 100% 44 100% 44 100% 

 Nilai Rata-

rata 
52,5 69,5 91,7 

  

 Dari tabel 5 nampak jelas ada peningkatan jumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar yaitu pada  pra siklus sejumlah 15 siswa atau 34% meningkat 

menjadi 29 siswa atau 53% pada siklus I dan pada siklus II mencapai 39 siswa 

atau  89% dari jumlah keseluruhan siswa. Jadi terdapat peningkatan sebesar 19% 

dari pra siklus sampai siklus I dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 

36% dari siklus I. 

 Jumlah siswa yang belum tuntas pada pra siklus sejumlah 29 siswa atau 

66%, pada siklus I turun menjadi 15 siswa atau 47%, dan pada siklus II 

mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu hanya 5 siswa atau 11%. 

 Bila digambarkan dalam bentuk grafik anak tampak seperti pada Grafik 

di bawah ini. 
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Grafik 4 

Grafik Perbandingan Persentase Ketuntasan  Pra Siklus, Siklus I, dan  

Siklus II Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Salatiga 01 

  Semester II Tahun Pelajaran 2012/ 2013 
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4.3. Pembahasan  

 Matematika yang menjadi mata pelajaran pokok dan menjadi mata 

pelajaran yang menjadi momok bagi sebagian siswa telah berhasil menjadi teman 

yang baik bagi siswa. Dengan menggunakan model pembelajaran yang lain dari 

biasanya, materi tersebut dikemas menjadi lebih menyenangkan dan menarik. 

Sehingga semangat belajar mereka akan tumbuh di dalam diri mereka. 

 Selama penelitian berlangsung, siswa sangat antusias dalam proses belajar 

mengajar. Dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match ini siswa sangat tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang 

menyenangkan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Suryadi (1999) dalam 

penelitiannya, ia mengemukakan bahwa belajar akan berhasil jika respon anak 

terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang dan kepuasan. Rasa 

senang tersebut didapat karena materi pelajaran dikemas dalam bentuk permainan. 

Dengan konsep belajar sambil bermain, siswa menjadi lebih bersemangat untuk 

belajar serta mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan soal yang 
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diberikan secara berkelompok. Hal ini, dapat membantu siswa dalam berinteraksi 

dengan teman mereka serta dapat saling bertukar pikiran, pendapat maupun 

gagasan.  

 Seperti yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, bahwa 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut juga terbukti dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 5 SD Negeri 

Salatiga 01. Dalam penelitian ini, hasil belajar siswa dapat meningkat dan 

ketuntasan belajar siswa pun dapat meningkat. 

Di dalam  model pembelajaran  kooperatif tipe Make a Match ini, banyak 

sekali kelebihan yang mampu menunjang pembelajaran agar berhasil dengan hasil 

yang maksimal.  Selama  penelitian, model pembelajaran ini mampu menciptakan 

suasana belajar aktif dan menyenangkan. Materi pembelajaran yang akan 

disampaikan lebih menarik perhatian siswa sehingga siswa menjadi antusias 

dalam mengikuti proses belajar mengajar tersebut. Selain itu, dengan 

menggunakan  model pembelajaran tersebut dapat menjadi sebuah sarana melatih 

kedisiplinan siswa dalam menghargai waktu untuk belajar. Diharapkan siswa akan 

lebih termotivasi untuk menjadi lebih disiplin. 

 Dari hasil penelitian yang telah didapat yakni peningkatan jumlah siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar yaitu  pada  pra siklus sejumlah 15 siswa atau 

34% meningkat menjadi 29 siswa atau 53% pada siklus I dan pada siklus II 

mencapai 39 siswa atau 89% dari jumlah keseluruhan siswa. Jadi terdapat 

peningkatan sebesar 19% dari pra siklus sampai siklus I dan pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 36% dari siklus I. Hal ini sesuai dengan yang 

telah dikemukakan oleh penemu model pembelajaran tipe Make a Match  ini 

yakni Lorna Curran (1994) bahwa model pembelajaran ini mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar secara klasikal dan mampu 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 

 Namun tidak terlepas dari kekurangan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif  tipe Make a Match ini, dalam lingkup kelas besar model pembelajaran 
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ini akan membuat siswa menjadi lebih aktif, gaduh dan  ramai. Apabila tugas yang 

diberikan sudah mereka selesaikan, siswa cenderung akan mengganggu temannya 

yang belum selesai. Peran guru sangatlah penting dalam mengarahkan, 

mengawasi, dan menjaga kondisi kelas untuk mendukung kelancaran dan 

berhasilnya pembelajaran. 

 Selain meningkatkan hasil belajar siswa, model pembelajaran kooperatif 

tipe Make a Match ini juga dapat menambah pengalaman anak didik dan 

merangsang anak didik agar lebih kreatif dan aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

 


