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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Deskripsi Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di dua SD yaitu :  
1. SDN 2 Kertosari, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, sebagai kelas 

eksperimen. Siswa kelas IV SDN 2 Kertosari berjumlah 18 siswa yang terdiri dari 
11 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan.  

2. SDN 1 Kertosari, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung sebagai kelas 
kontrol. Siswa kelas IV SDN 1 Kertosari berjumlah 18 siswa yang terdiri dari 10 
siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan.  
Latar belakang sosial siswa dari kedua sekolah ini mayoritas sama yaitu dari 

keluarga petani karena daerah ini terletak di pedesaan. Kedua SD ini merupakan SD 
Imbas. 

 
4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian di SDN 2 Kertosari dan SDN 1 Kertosari dapat dilihat pada 
tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.1 

Kegiatan Penelitian 
Waktu 

 
Kegiatan 

Maret April 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

Persiapan         

Pelaksaan         

Analisis Data         

Penyusunan Laporan         
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4.3 Analisis Data 
Penelitian ini, diawali dengan melakukan uji coba instrumen soal penelitian di SDN 

Jamusan yang terletak di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Uji coba 
instrumen bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas sehingga hasil pengukuran 
yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.  

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan 
skoring untuk melakukan analisis data yang telah diperoleh. Adapun analisis data 
yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: Pengecekan kembali data yang 
terkumpul, penskoran jawaban, data diinput pada komputer dan diukur menurut 
tujuan analisis, penghitungan uji coba intrumen dengan menggunakan komputer 
melalui program SPSS 17.0 for Windows dan Analisis data yang telah diperoleh. 

 
4.4 Analisis Variabel Penelitian 

4.4.1. Analisis Pre test 
4.4.1.1. Kelas Eksperimen 

Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil belajar IPA siswa digunakan 
lima kategori mengikuti acuan penilaian pada SDN 2 Kertosari: 
0 –  59   : hampir cukup  
60 – 69   : cukup  
70 – 79   : lebih dari cukup  
80 – 89   : baik  
90 – 100 : Baik sekali 
Hasil pre test siswa kelas eksperimen dapat dideskripsikan dengan bantuan 
program SPSS 17.0 for Windows, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 
Deskripsi Pre test Kelas Eksperimen 

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pretesteksperimen 18 25 70 45.56 13.382 

Valid N (listwise) 18     

 
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa data (N) sebanyak 18 mempunyai skor 

maksimal 70, skor minimal 25 dan rata-rata sebesar 45,56 serta standar deviasi 
13,382. 

Pengukuran hasil pre test pada SD N 2 Kertosari adalah tampak seperti pada 
tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.3 

Kategori hasil pre test SDN 2 Kertosari 

Nama SD Interval Katagori Ffff     F % 

SDN 2 Kertosari 90-100 Baik sekali 1       -  

 80-89 Baik    -  

 70-79 Lebih dari cukup 1      1 5,5 

 60-69  Cukup 3       3 16,7 

 0-59 Hampir cukup       14 77,8 

 Jumlah        18 100 
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Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil pre test SDN 2 Kertosari. Siswa yang 
memiliki hasil belajar dalam kategori lebih dari cukup sebanyak 1 siswa (5,5 %), 
cukup sebanyak 3 siswa (16,7%), kategori hampir cukup sebanyak 14 siswa (77,8 %), 
dan tidak ada siswa yang mendapatkan kategori baik dan baik sekali. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai belajar siswa SDN 2 Kertosari masih rendah. Gambaran 
visual jumlah siswa menurut kategorinya dapat dilihat pada grafik. 

 
Grafik 4.1 

Nilai pre test SDN 2 Kertosari 

 
Untuk mengetahui kenormalan distribusi masing-masing variabel dilakukan 

pengujian normalitas data. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Perhitungannya dilakukan dengan 
menggunakan SPSS 17.0 for Windows. Hasil uji normalitas pre test pada kelas 
eksperimen dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 
Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  preteseksperimen 

N 18 

Normal  
Parametersa,,b 

Mean 45.56 

Std. Deviation 13.382 

0
5

10
15

Lebih dari cukup Cukup Hampir cukup

70-79 60-69 0-59

Nilai Pre Test SDN 2 Kertosari
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MostExtreme 
Differences 

Absolute .130 

Positive .118 

Negative -.130 

Kolmogorov-Smirnov Z .552 

Asymp. Sig. (2-tailed) .921 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil uji kolmogorov-smirnov Z 
untuk pre test kelas eksperimen yaitu sebesar 0,552 dengan p = 0,921. Hal ini 
menunjukkan bahwa distribusi hasil pengukuran untuk variabel pre tes kelas 
eksperimen adalah normal karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05. 
Gambaran visual kenormalan penyebaran data dapat dilihat pada grafik. 

Grafik 4.2 
Distrubusi Normal Pre Test Kelas Eksperimen 
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4.4.1.2. Kelas Kontrol 
Data hasil pre test kelas kontrol dapat dideskripsikan dengan bantuan 

program SPSS 17.0 for Windows yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 

Tabel 4.5 
Deskripsi Pre Test Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretestkontrol 18 35 65 48.33 9.701 

Valid N (listwise) 18     

 
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa data (N) sebanyak 18 mempunyai skor 

maksimal 65, skor minimal 35 dan rata-rata sebesar 48, 33 serta standar deviasi 9. 
701. Pengukuran hasil pre test pada subyek penelitian adalah tampak seperti pada 
tabel dibawah ini.  

Tabel 4.6 
Kategori hasil pre test SDN 1 Kertosari 

Nama SD Interval Katagori F % 

SDN 1 Kertosari 90-100 Baik sekali         - - 

 80-89 Baik         - - 

 70-79 Lebih dari cukup         - - 

 60-69  Cukup        4 22,22 

 0-59 Hampir cukup       14 77,78 

 jumlah        18 100 
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Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil pre test SDN 1 Kertosari. Siswa yang 
memiliki hasil belajar dalam kategori hampir cukup sebanyak 14 siswa (77,78%), 
kategori cukup sebanyak 4 siswa (22,22%), dan tidak ada siswa yang memperoleh 
kategori lebih dari cukup, baik dan baik sekali. Gambaran visual jumlah siswa 
menurut kategorinya dapat dilihat pada grafik. 

 
Grafik 4.3 

Nilai pre test SDN 1 Kertosari. 

 
Hasil uji normalitas pre test pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 4.7 

Uji Normalitas Pre Test Kelas Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  preteskontrol 

N 18 

Normal 
Parametersa,,b 

Mean 48.33 

Std. Deviation 9.701 

MostExtreme Absolute .138 

0
2
4
6
8

10
12
14

Cukup Hampir cukup

60-69 0-59

Nilai Pre Test SDN 1 Kertosari
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Differences Positive .138 

Negative -.124 

Kolmogorov-Smirnov Z .584 

Asymp. Sig. (2-tailed) .885 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Dari tabel dapat dilihat bahwa hasil uji kolmogorov-smirnov Z untuk pre tes kelas 

kontrol yaitu sebesar 0,584 dengan p = 0,885. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi 
hasil pengukuran untuk variabel pre tes kelas kontrol adalah normal karena 
probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Gambaran visual kenormalan penyebaran data 
dapat dilihat pada grafik. 

Grafik 4.4 
Distrubusi Normal Pre Test  Kelas Kontrol 
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4.4.2. Analisis Post test 
4.4.2.1. Kelas Eksperimen 

Hasil Post Test siswa SDN 2 Kertosari setelah ada perlakuan dengan 
menggunakan model pembelajaran Make A Match dengan menggunakan 
media gambar dapat dideskripsikan dengan bantuan program SPSS 17.0 for 

Windows yang dapat dilihat pada tabel. 
Tabel 4.8 

Deskripsi Post Test Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

postesteksperimen 18 40 80 65.28 10.214 

Valid N (listwise) 18     

 
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa data (N) sebanyak 18 mempunyai skor 

maksimal 80, skor minimal 40 dan rata-rata sebesar 65, 28 serta standar deviasi 10, 
214. Pengukuran hasil post test pada SDN 2 Kertosari adalah tampak seperti pada 
tabel. 

Tabel 4.9 
Kategori hasil post test SDN 2 Kertosari 

Nama SD Interval Katagori       F % 

SD N 2 Kertosari 90-100 Baik sekali     -  

 80-89 Baik       2 11,11 

 70-79 Lebih dari cukup       6 33,33 

 60-69  Cukup       7 38,89 

 0-59 Hampir cukup       3 16,67 

 jumlah       18 100 

 
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil post tes SDN 2 Kertosari. Siswa yang 

memiliki hasil belajar dalam kategori baik sebanyak 2 siswa (11,11 %), kategori lebih 
dari cukup sebanyak 6 siswa (33,33%), kategori cukup sebanyak 7 siswa (38,89 %), 
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kategori hampir cukup sebanyak 3 siswa (16,67 %) tidak ada siswa yang mendapat 
nilai baik sekali. Gambaran visual jumlah siswa menurut kategorinya dapat dilihat 
pada grafik. 

 
Grafik 4.5 

Nilai post test SDN 2 Kertosri 

 
 

Hasil uji normalitas post test pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini : 

 
Tabel 4.10 

Uji Normalitas Post Test Kelas Eksperimen 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  postesteksperimen 

N 18 

Normal 
Parametersa,,b 

Mean 65.28 

Std. Deviation 10.214 

MostExtreme 
Differences 

Absolute .156 

Positive .100 

0
1
2
3
4
5
6
7

Baik Lebih dari 
cukup

Cukup Hampir cukup

80-89 70-79 60-69 0-59

Nilai Post Test SDN 2 Kertosari
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Negative -.156 

Kolmogorov-Smirnov Z .661 

Asymp. Sig. (2-tailed) .775 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji kolmogorov-smirnov Z untuk post tes 

kelas eksperimen yaitu sebesar 0.661 dengan p = 0,775. Hal ini menunjukkan 
bahwa distribusi hasil pengukuran untuk variabel post tes kelas eksperimen adalah 
normal karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Gambaran visual kenormalan 
penyebaran data dapat dilihat pada grafik. 

 
Grafik 4.6 

Distrubusi Normal Post Test Kelas Eksperimen. 
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4.4.2.2. Kelas Kontrol 
Data hasil post test kelas kontrol dapat dideskripsikan dengan bantuan 

program SPSS 17.0 for Windows yang dapat dilihat pada tabel. 
 

Tabel 4.11 
Deskripsi Post Test Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Postestkontrol 18 45 65 55.28 6.960 

Valid N (listwise) 18     

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa data (N) sebanyak 18 mempunyai 
skor maksimal 65, skor minimal 45 dan rata-rata sebesar 55, 28 serta standar deviasi 
6, 960. Pengukuran hasil post test pada SDN 1 Kertosari adalah tampak seperti pada 
tabel. 

Tabel 4.12 
Kategori hasil post test SDN 1 Kertosari 

 

Nama SD Interval Katagori         F % 

SD N 1 Kertosari 90-100 Baik sekali    -  

 80-89 Baik    -  

 70-79 Lebih dari cukup    -  

 60-69  Cukup         8 44,44 

 0-59 Hampir cukup      10 55,56 

 jumlah       18 100 

 
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil post test SDN 1 Kertosari. Siswa yang 

memiliki hasil belajar dalam kategori cukup sebanyak 8 siswa (44,44%), kategori 
hampir cukup sebanyak 10 siswa (55,56%), tidak ada siswa yang mendapat kategori 
baik sekali, baik dan lebih dari cukup. Gambaran visual jumlah siswa menurut 
kategorinya dapat dilihat pada grafik. 
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Grafik 4.7 
 Nilai post test SDN 1 Kertosari 

 

 
Hasil uji normalitas post test pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 
Tabel 4.13 

Uji Normalitas Post Test Kelas Kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Post test kontrol 

N 18 

Normal 
Parametersa,,b 

Mean 55.28 

Std. Deviation 6.960 

MostExtreme 
Differences 

Absolute .196 

Positive .165 

Negative -.196 

Kolmogorov-Smirnov Z .830 

Asymp. Sig. (2-tailed) .496 

0
2
4
6
8

10

Cukup Hampir cukup

60-69 0-59

Nilai Post Test SDN 1 
Kertosari
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a. Test distribution is Normal 
 

b. Calculated from data. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji kolmogorov-smirnov Z untuk 
post tes kelas kontrol yaitu sebesar 0,830 dengan p = 0,496. Hal ini 
menunjukkan bahwa distribusi hasil pengukuran untuk variabel post tes kelas 
kontrol adalah normal karena probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Gambaran 
visual kenormalan penyebaran data dapat dilihat pada grafik. 

 
Grafik 4.8 

Distrubusi Normal Post Test Kelas Kontrol 

 
Dengan melihat data yang terdapat pada format hasil belajar dalam prosentase 

keberhasilan, dapat diketahui keberhasilan dengan penggunaan model 
pembelajaran Make A Match dengan media gambar yang dilakukan peneliti. Hasil 
deskriptif hasil belajar sebelum dan sesudah diberi perlakuan dengan menggunakan 
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model pembelajaran Make A Match dengan menggunakan media gambar dapat 
dilihat pada tebel. 

Tabel 4.14 
Rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Kelas Pre test Kategori Post test Kategori 

Eksperimen  45,56 Hampir 
cukup 

65, 28 Cukup 

Kontrol 48,33 Hampir 
cukup 

55, 28 Cukup 

 
Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan 
model pembelajaran Make A Match dengan media gambar pada pembelajaran IPA 
tentang Sumber Daya Alam. Hal itu ditunjukkan dengan rata-rata hasil belajar kelas 
eksperimen pre tes mencapai 45,56 dan setelah melakukan pembelajaran dengan 
model pembelajaaran Make A Match dengan menggunakan media gambar rata-rata 
hasil belajarnya (post tes) menjadi 65,28. Berbeda dengan kelas kontrol yang nilai 
pre tesnya mencapai 48,33 dan setelah melakukan pembelajaran secara 
konvensional dengan menggunakan metode ceramah rata-ratanya menjadi 55, 28. 

 
4.5 Analisis Hasil Penelitian 

4.5.1 Analisis Uji-t 
Perhitungan uji t dilakukan dengan bantuan SPSS 17.0 for Windows 

menggunakan independent sampel t-tes bertujuan untuk melihat perbedaan rata-
rata hasil belajar IPA antara siswa yang diberi perlakuan dengan menggunakan 
model pembelajaran Make A Match dengan menggunakan media gambar dengan 
siswa yang melakukan pembelajaran secara konvensional (ceramah). Hasil 
perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel. 
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Tabel 4.15 
Uji Beda Rata – Rata Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Independent Samples Test 
  Levene's 

Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differe
nce Lower Upper 

nilai Equal 
variances 
assumed 

.888 .353 3.432 34 .002 10.000 2.913 4.079 15.921 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
3.432 29.988 .002 10.000 2.913 4.050 15.950 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil F hitung levene’s test sebesar 

0,888 dengan probabilitas 0,353 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 
populasi memiliki varience sama atau dengan kata lain kedua kelas tersebut 
homogen. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi equal 
varience assumed. Dari tabel terlihat bahwa nilai t adalah 3,432 dengan probabilitas 
signifikasi 0,002 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh hasil 
belajar untuk pembelajaran yang di awal proses belajar mengajar menggunakan 
model pembelajaran Make A Match dengan media gambar, dengan pembelajaran 
yang konvensional. Perbedaan rata – ratanya berkisar antara 4,050 sampai 15,950 
dengan perbedaan rata – rata 10,000. 
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4.6 Hasil Uji Hipotesis 
Setelah diperoleh dari hasil t-hitung maka analisis hipotesisnya adalah: 

Ho: Tidak ada pengaruh model pembelajaran Make A Match dengan media gambar 
terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. 
Hi: Ada pengaruh model pembelajaran Make A Match dengan media gambar 
terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. 

Berdasarkan analisis uji hipotesis, Ho diterima jika signifikasi lebih besar dari 0.05 
(Ho > 0.05). dan Ho ditolak jika signifikasi lebih kecil dari 0.05 (Ho < 0.05) 

 Hasil t-hitung diperoleh sig. 0,002 < 0,05, maka dapat disimpulkan  bahwa Hi diterima 
artinya ada pengaruh model pembelajaran Make A Match dengan media gambar 
terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Hasil belajar IPA yang 
menggunakan model Make A Match lebih baik dari hasil belajar IPA yang dilakukan 
secara konvensional (ceramah). 

 
4.7 Pembahasan Penelitian 

Dari hasil observasi saya sebelum dilakukannya tindakan di kelas IV SD 
Negeri 2 Kertosari, bahwa di kelas tersebut masih banyak siswa yang mendapatkan 
nilai dibawah KKM (60.00) ,terutama dalam mata pelajaran IPA. Pembelajaran yang 
dilakukan di SD Negeri 2 Kertosari masih banyak dilakukan secara konvensional, 
guru hanya ceramah saja, atau hanya terpacu pada buku paket saja, sehingga 
dengan cara yang dilakukan guru hanya monoton saja, siswa merasa bosan dan 
rame sendiri tanpa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. Sehingga hasil 
belajar siswa masih rendah. Oleh karena itu sebagai guru yang profesional 
hendaknya dapat memilih dan menerapkan model pembelajaran yang efektif agar  
materi yang dipelajari oleh siswa dapat dipahami dengan baik serta dapat 
meningkatkan hasil belajar. Dengan demikian, dengan memilih strategi 
pembelajaran  yang tepat dalam setiap jenis kegiatan pembelajaran, diharapkan 
pencapaian tujuan  belajar dapat terpenuhi.  

Untuk itu guru harus mempunyai strategi yang cocok untuk mencapai tujuan 
dari pembelajaran IPA. Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran 
Make A Match. Menurut Lorna Corran, (1994) mengemukakan bahwa penggunaan 
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pembelajaran Make A Match adalah sebagai metode mencari pasangan. Dimana 
model pembeajaran Make A Match ini adalah pembelajaran yang mencari pasangan 
antara kartu soal dan kartu jawaban, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses 
pembelajaran ini. 

Untuk  menunjang penggunaan model pembelajaran Make A Match, supaya 
gagasan atau materi pelajaran tersampaikan pada siswa, dapat digunakan dengan 
media gambar.  Diantara media pendidikan, gambar dan atau foto adalah media 
yang paling umum dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum, yang dapat 
dimengerti dan dinikmati dimana-mana. Oleh karena itu pepatah cina yang 
mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada seribu kata. 
(Sadiman, 2008) 

Dengan adanya penggunaan model pembelajaaran Make A Match dengan 
media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa, menurut  
(abdurrahman,1999) Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 
melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang 
yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif  
menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru 
menetapkan tujuan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil 
mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

Menurut Benjamin S. Bloom tiga ranah (domain) hasil belajar, yaitu kognitif, 
afektif dan psikomotorik. Menurut A.J. Romizowski hasil belajar merupakan keluaran 
(outputs) dari suatu sistem pemrosesan masukan (input). Masukan dari sistem 
tersebut berupa bermacam-macam informasi sedangkan keluarannya adalah 
perbuatan atau kinerja (performance) (Abdurrahman,1999). 

Dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar pencapaian bentuk perubahan 
perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif dan psikomotoris dari 
proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. 

Teori-teori tersebut selaras dengan model pembelajaran Make A Match 
dengan menggunakan media gambar, yang peneliti kembangkan dan diterapkan 
dalam pembelajaran IPA. Karena dengan menerapkan model Make A Match dalam 
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pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 2 Kertosari, hasil belajar IPA dapat 
meningkat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sri Rejeki, yang bertujuan 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V melalui penerapan model 
pembelajaran Make A Match. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 
Sengonwetan kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Rumusan 
masalah dari latar belakang di atas adalah “ apakah penerapan model Make A 

Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V semester II pada 
pembelajaran IPA di SDN 2 Sengonwetan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten 
Grobogan tahun ajaran 2009/2010?”. Model pembelajaran Make A Match dianggap 
tepat untuk meningkatkan aktivitas siswa karena model ini membuat siswa selalu 
aktif dalam proses belajar mengajar  dan merasa senang. Hasil analisi data dari 
aktivitas siswa pada kondisi awal hanya 51%, siklus I mencapai prosentase 75%, 
dan siklus ke II dengan presentae 85%. Peningkatan aktivitas siswa memberi 
dampak pada peningkatan hasil belajar siswa yaitu pada ulangan harian siswa pada 
kondisi awal hanya mencapai rata-rata 66, siklus I dengan rata-rata 78, dan siklus 
ke II mencapai rata-rata 88. Kegiatan mengajar guru juga sangat berperan pada 
keberhasilan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa . prosentasi kegiatan 
mengajar guru pada siklus I mencapai 86% dan pada siklus II mencapai 92%. 
Peningkatan aktivitas siswa melalui penerapan model pembelajaran Make A Match 
akan dapat terlaksana dengan baik jika guru, siswa, dan kepala sekolah mau 
menerapkan model-model dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA. 

 Berdasarkan perolehan rata – rata nilai pre test SDN 2 Kertosari sebagai 
kelas eksperimen pada mata pelajaran IPA mencapai 45,56 termasuk dalam 
kategori hampir cukup. Rata – rata nilai siswa SDN 1 Kertosari sebagai kelas kontrol 
pada mata pelajaran IPA mencapai 48,33 termasuk dalam kategori hampir cukup. 

Tingkat rata – rata hasil belajar siswa SDN 2 Kertosari sebagai kelas 
eksperimen setelah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran Make A 

Match dengan media gambar pada mata pelajaran IPA mencapai 65,28 termasuk 
kategori cukup. SDN 1 Kertosari sebagai kelas kontrol rata – rata hasil belajar 
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dengan pembelajaran secara konvensional mencapai 55,28 termasuk kategori 
cukup. 

Berdasarkan uji t-tes hasil t-hitung menunjukan 3,432 dengan ρ value 0,002 
< 0,05, artinya mean nilai sebelum melakukan pembelajaran dengan model Make A 

Match dengan media gambar berbeda dengan nilai setelah melakukan 
pembelajaran dengan model Make A Match dengan media gambar. Rata-rata hasil 
belajar kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nilai kelas 
kontrol. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbadaan rata-rata nilai siswa kelas 
eksperimen sebesar 65,28 dan kelas kontrol sebesar 55,28. 

 
  


