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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

IPS melalui penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Make a Match pada 

siswa kelas V-B SD Negeri 024 Teluk Binjai tahun pelajaran 2016/2017. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

di kelas V-B SD Negeri 024 Teluk Binjai tahun pelajaran 2016/2017 dengan 

jumlah siswa sebanyak 23 orang. Tindakan yang dilakukan dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif teknik Make a Match. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas, dapat dijelaskan bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar, dimana rata – rata hasil belajar siswa pada 

siklus I sebesar 71,52 dan meningkat pada siklus II menjadi 90,22. Sedangkan 

jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar secara klasikal pada siklus I 

sebesar 45% dan pada siklus II meningkat menjadi 96%.  

 

Kata Kunci: Hasil Belajar IPS, Model Pembelajaran Kooperatif, Teknik Make A 

Match 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional: Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Salah satu dari delapan standar nasional pendidikan tersebut yaitu standar 

proses, sebagaimana dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007 dinyatakan: Bahwa 

dalam kegiatan inti pembelajaran merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

Standar proses dan isi yang dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) memungkinkan terakomodasinya kepentingan-kepentingan 

dan konsep-konsep pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan 
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masyarakat. Dengan demikian, KTSP dapat membantu mengatasi masalah kurang 

relevansinya pendidikan di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan 

pebedaan kondisi geografis. Untuk menangani masalah yang kurang relevan pada 

pendidikan di Indonesia tersebut, maka KTSP memuat beberapa mata pelajaran 

yang harus diberikan kepada siswa di tingkat SD. Salah satunya yaitu mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

IPS merupakan ilmu yang membahas tentang peristiwa yang berhubungan 

dengan manusia dan lingkungan sosial. Nasution dalam Soewarso (2010) 

menyatakan “IPS adalah suatu program pendidikan yang merupakan suatu 

keseluruhan, yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisik 

maupun sosial, dan bahannya diambil dari berbagai ilmu-ilmu sosial: geografi, 

sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, dan psikologi sosial”. Dari 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa IPS yaitu suatu pengetahuan atau 

ilmu tentang hubungan antarmanusia dalam lingkungan fisik dan sosial. 

Dari hasil refleksi yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran IPS di 

kelas V-B SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, peneliti 

menyadari pembelajaran IPS saat ini masih ada beberapa hal yang perlu 

diperbaiki. Hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain, kurang aktifnya siswa dalam 

mengikuti pembelajaran IPS dan pelaksanaan pembelajaran IPS yang masih 

didominasi oleh guru. Pembelajaran IPS di SD Negeri 024 Teluk Binjai 

Kecamatan Dumai Timur masih menerapkan model pembelajaran yang berpusat 

pada guru, yaitu pembelajaran yang didominasi oleh metode ceramah, tanya jawab 

dan penugasan. 

Berdasarkan hasil refleksi yang telah dikemukakan diatas, proses 

pembelajaran IPS belum terlaksana secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Dampaknya, pembelajaran belum optimal karena belum sesuai 

dengan teori yang ada pada pembelajaran yang ada. Proses pembelajaran masih 

menerapkan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan yang masih 

mengandung pembelajaran klasikal. Pembelajaran seperti inilah, yang dapat 

membuat siswa menjadi egois dalam belajar. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

guru perlu menerapkan model pembelajaran yang dapat melatih kerjasama yang 

baik antar siswa. Salah satu model pembelajaran yang tepat yaitu model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match. Model pembelajaran ini, selain 

melatih kerjasama yang baik antar siswa, juga efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan memiliki dampak pengiring yang positif. Dampak pengiring 

yang positif tersebut yaitu dapat membentuk pengalaman sosial. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dan telah diuraikan di atas, 

dapat diidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana 

meningkatkan hasil belajar IPS materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia melalui 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match pada siswa kelas VB SD 
Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS materi Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia dengan menerapkan model pembelajaraan kooperatif 

teknik make a match. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Membantu siswa dalam proses pembelajaran, sehingga memperoleh 

pengetahuan yang bermanfaat. 

b. Membantu siswa dalam meningkatkan aktivitas belajar secara optimal 

dengan hasil belajar yang meningkat pula. 

c. Menambah khasanah ilmu tentang pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match dan pengalaman sosial. 

2. Bagi Guru 

a. Memberi informasi kepada guru tentang pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

b. Dapat mengambangkan keterampilan guru dalam menghadapi suatu 

permasalahan yang nyata pada pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. 

c. Memperbaiki performansi guru pada pelaksanaan proses pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

a. Peningakatan kualitas pembelajaran yang berkaian dengan perbaikan 

pembelajaran di SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur. 

b. Menciptakan lulusan siswa yang berkualitas baik di SD Negeri 024 Teluk 

Binjai Kecamatan Dumai Timur. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil Belajar 

Travers dalam Suprijono (2009) mengatakan bahwa “belajar merupakan 

proses yang menghasilkan penyesuaian tingkah laku”. Sementara Dimyati dan 

Mudjiono (2009) mendefinisikan bahwa “arti belajar bagi siswa yaitu sebagai 

suatu proses, maksudnya siswa mengalami proses mental dalam menghadapi 

bahan belajar”. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian belajar, dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan kegiatan perubahan perilaku individu atau 

siswa yang dilakukan melalui aktivitas sehari-hari dan menghasilkan suatu 

pengalaman sebagai hasil belajar. 

Setiap proses pembelajaran, keberhasilan dapat diukur dari seberapa jauh 

hasil belajar yang dicapai siswa. Anni (2009) menjelaskan bahwa “hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami 

kegiatan belajar”. Sementara menurut Dimyati dan Mudjiono (2009), hasil belajar 
merupakan: Hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi 

guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. 
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Hasil belajar untuk sebagian adalah berkat tindak guru, suatu pencapaian tujuan 

pengajaran. Pada bagian lain, merupakan peningkatan kemampuan mental siswa. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa 

setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar siswa akan terlihat 

pada perubahan perilaku setelah melakukan aktivitas belajar. Hasil belajar 

diwujudkan dengan nilai atau angka yang diperoleh setelah adanya pelaksanaan 

evaluasi. Tanpa adanya pelaksanaan evaluasi, proses pembelajaran akan menjadi 

sia-sia, karena tidak mengetahui hasil yang dicapai oleh siswa. Proses 

pembelajaran pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan siswa yang 

mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar siswa pada ranah 

koginitif dapat dilihat dari hasil tes formatif siswa yang dilaksanakan setelah 

proses pembelajaran. Pada ranah afektif dan psikomotor akan dapat terlihat dari 

hasil pengamatan aktivitas belajar siswa saat pelaksanaan proses pembelajaran. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu prosedur proses 

pembelajaran yang membahas tentang kerjasama antara siswa yang satu dan yang 

lain. 

Slavin dalam Isjoni (2010) mengemukakan bahwa “In cooperative learning 

methods, students work together in four member teams to master material initially 

presented by the teacher”. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang sistem belajar dan 

bekerjanya dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah empat orang secara 

kolaboratif, sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. Stahl 

dalam Isjoni (2010) menyatakan bahwa “melalui model pembelajaran kooperatif 

siswa dapat memperoleh pengetahuan, kecakapan sebagai pertimbangan untuk 

berpikir, dan menentukan serta berbuat dan berpartisipasi sosial”. 

Solihatin dan Raharjo (2010) menguraikan bahwa “model pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran sebagai sikap dalam bekerjasama yang teratur 

dalam kelompok, terdiri dari dua orang atau lebih dengan keberhasilan kerja 

sangat dipengaruhi oleh keterlibatan anggota kelompok”. 

Dari pengertian model pembelajaran kooperatif di atas, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran 

dengan membentuk kelompok-kelompok belajar. Tujuannya yaitu dapat 

mengaktifkan belajar siswa, meningkatkan partisipasi, atau keikutsertaan siswa 

dalam bekerjasama dengan siswa lain yang saling menghargai. 

 

Teknik Make A Match 

Model pembelajaran kooperatif teknik make a match yaitu “teknik yang 

dikembangkan oleh Lorna Curran. Salah satu keunggulan teknik make a match 

yaitu siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 
dalam suasana yang menyenangkan. Teknik tersebut dapat digunakan untuk semua 

mata pelajaran dan semua tingkatan usia” (Isjoni, 2010). Menurut Suprijono 

(2009), “hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match yaitu kartu-kartu”. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu yang 
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berisi pertanyaan dan kartu lainnya yang berisi jawaban dari pertanyaan tersebut. 

Pemasangan kartu-kartu tersebut, dilaksanakan dalam suatu permainan. Jadi, 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match merupakan suatu prosedur 

pelaksanaan pembelajaran dengan mencari dan memasangkan kartu pertanyaan 

dan jawaban dalam suatu permainan. 

Model pembelajaran kooperatif teknik make a match memiliki keunggulan 

dan kelemahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Keunggulan pada model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match (Isjoni 2010) yaitu “(1) Siswa 

mencari pasangan kartu pertanyaan dan jawaban sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan; (2) Model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat digunakan pada semua mata 

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia; (3) Dapat melibatkan siswa secara aktif 

supaya dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran; (5) Melatih siswa untuk bekerjasama dengan 

siswa yang lain”. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti 

adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian 

tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan 

tujuan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 024 Teluk Binjai 

Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau. Waktu penelitian ini 

disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat oleh peneliti. Penelitian tindakan 

kelas ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Februari sampai April 

2017. 

Subjek yang diteliti yaitu guru atau peneliti yang mengajar kelas V-B SD 

Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur tahun pelajaran 2016/2017 

berjumlah 23 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data adalah 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar observasi aktivitas siswa 

dan guru, dan soal evaluasi yang berupa soal post test. 

Data dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif dan teknik analisis deskripsi kuantitatif. Analisis deskriptif 

kuantitatif digunakan untuk mencari nilai rata – rata dan mencari persentase 

keberhasilan belajar. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan 

informasi tentang aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

- Perencanaan 

Perencanaan memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guru 

dalam pembelajaran, sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi masalah pembelajaran. 
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2) Merancang RPP yang telah dimodifikasikan dengan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pertemuan 1 dan 2.  

3) Menyiapkan media pada model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match berupa kartu pertanyaan dan jawaban. 

4) Menyusun lembar kerja siswa pertemuan 1 dan 2. 

5) Menyusun lembar pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar 

siswa. 

6) Menyusun kisi-kisi soal tes formatif siklus I. 

7) Menyusun soal tes formatif siklus I. 

- Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan memuat kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh guru dan 

siswa pada pembelajaran, yaitu: 

1) Guru menyampaikan sub materi tentang Persitiwa Pertemuan di Dalat, 

Peristiwa Rengasdengklok, Perumusan Teks Proklamasi, dan 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

2) Guru membagi siswa dalam 6 kelompok secara heterogen, setiap 

kelompok terdiri dari 5 – 6 siswa. 

3) Guru memberi pengarahan kepada siswa tentang pelaksanaan proses 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam setiap kelompok 

untuk melaksanakan proses pembelajaran kooperatif teknik make a 

match dengan bekerjasama. 

5) Guru melaksanakan bimbingan pada setiap kelompok. 

6) Setiap kelompok memperlihatkan kartu – kartu yang telah dipasangkan 

dengan searasi dan benar antara pertanyaan dan jawaban kepada 

kelompok penilai. 

7) Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran. 

8) Pada akhir siklus I, siswa mengerjakan tes formatif I. 

- Pengamatan 

Aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari tingkat kehadiran siswa di kelas 

dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran IPS yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match. Pengamatan aktivitas 

belajar siswa kelas V-B SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur 

dilakukan oleh peneliti. 

Hasil pengamatan tersebut, dapat dilihat pada data rekapitulasi hasil 

aktivitas belajar siswa pada siklus I sebagai berikut: 
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Tabel 1. Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

Jumlah 

Skor
Persentase

Jumlah 

Skor
Persentase Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 Keantusiasan siswa 

mengikuti proses 

pembelajaran

62 67,39% 67 72,83% Tinggi Tinggi

2 Keberanian siswa dalam 

bertanya pada proses 

pembelajaran

55 59,78% 60 65,22% Tinggi Tinggi

3 Keaktifan siswa dalam 

melaksanakan model 

pembelajaran kooperatif 

teknik make a match

75 81,52% 80 86,96% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

4 Keaktifan siswa dalam 

mempresentasikan, 

mendengarkan dan 

menanggapi hasil kerja 

kelompok

58 63,04% 69 75,00% Tinggi Sangat Tinggi

5
Kemampuan siswa dalam 

kerja sama pada kelompok
62 67,39% 80 86,96% Tinggi Sangat Tinggi

312 356

Tinggi Sangat Tinggi

Kriteria

Rata-rata 67,83% 77,39%

Jumlah

No Aspek Pengamatan

Pertemuan 1 Pertemuan 2

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Keaktifan siswa pada pelaksanaan model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match dinilai sudah baik, karena siswa melakukan proses 

pembelajaran tersebut sesuai langkah-langkah. 

Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh dari hasil tes awal 1 dan tes 

formatif. Siklus I diperoleh hasil tes formatif siswa kelas V-B sebagai berikut: 

Tabel 2. Rekapitulasi Data Hasil Tes Formatif Siklus I 

No Nilai
Jumlah 

Siswa

Jumlah 

Nilai
Rata-rata Persentase

1. 100 0 0

2. 95 0 0

3. 90 3 270

4. 85 2 170

5. 80 3 240

6. 75 2 150

7. 70 3 210

8. 65 6 390

9. 60 2 120

10. 55 0 0

11. 50 1 50

12. 45 1 45

23 1645Jumlah

71,52 43%

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Persentase ketuntasan belajar siswa pada tes formatif siklus I yaitu 43% 

dan ketidaktuntasan belajar siswa yaitu 57%. Sementara itu, persentase tuntas 

belajar klasikal belum mencapai indikator keberhasilan yaitu 75%. 

- Refleksi 

Perolehan hasil belajar siswa pada tes formatif I menunjukkan rata-rata 

nilai kelas 71,5 dan persentase tuntas belajar klasikal mencapai 45%. Siswa 

yang sudah tuntas atau mencapai nilai ≥ 75 sebanyak 8 siswa dan yang belum 

tuntas sebanyak 12 siswa. Rata-rata nilai kelas pada tes formatif I belum 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 75. Persentase 

tuntas belajar klasikal belum mencapai indikator keberhasilan yaitu 75%. 

Kekurangan yang terjadi pada hasil belajar siswa disebabkan oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu sebagian siswa belum 
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memahami materi dengan baik dan siswa kurang konsentrasi dalam 

mengerjakan soal-soal tes formatif 1 yang diberikan dari guru. 

Siklus II 

- Perencanaan 

1) Mengidentifikasi masalah pembelajaran berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

2) Merancang RPP yang telah dimodifikasikan dengan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match pertemuan 1 dan 2. 

3) Menyiapkan media model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

berupa kartu – kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban. 

4) Menyusun lembar kerja siswa pertemuan 1 dan 2. 

5) Menyusun lembar pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar 

siswa. 

6) Menyusun kisi – kisi soal tes formatif siklus II. 

7) Menyusun soal tes formatif siklus II. 

- Pelaksanaan Tindakan 

1) Mengidentifikasi masalah pembelajaran berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

2) Merancang RPP yang telah dimodifikasikan dengan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match pertemuan 1 dan 2. 

3) Menyiapkan media model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

berupa kartu – kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban. 

4) Menyusun lembar kerja siswa pertemuan 1 dan 2. 

5) Menyusun lembar pengamatan performansi guru dan aktivitas belajar 

siswa. 

6) Menyusun kisi – kisi soal tes formatif siklus II. 

7) Menyusun soal tes formatif siklus II. 

- Pengamatan 

Aktivitas belajar siswa pada siklus II pertemuan 1 dan 2 dalam 

pembelajaran dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan keterlibatan siswa pada 

proses pembelajaran. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa kelas V siklus I 

pertemuan 1 dan 2 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Rekapitulasi Data Hasil Pengamatan 

Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

Jumlah 

Skor
Persentase

Jumlah 

Skor
Persentase Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 Keantusiasan siswa 

mengikuti proses 

pembelajaran

72 78,26% 91 98,91% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

2 Keberanian siswa dalam 

bertanya pada proses 

pembelajaran

62 67,39% 64 69,57% Tinggi Tinggi

3 Keaktifan siswa dalam 

melaksanakan model 

pembelajaran kooperatif 

teknik make a match

85 92,39% 86 93,48% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

4 Keaktifan siswa dalam 

mempresentasikan, 

mendengarkan dan 

menanggapi hasil kerja 

kelompok

70 76,09% 77 83,70% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

5
Kemampuan siswa dalam 

kerja sama pada kelompok
86 93,48% 87 94,57% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Jumlah

Rata-rata 81,52% 88,04%

375 405

No Aspek Pengamatan

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Kriteria

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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Berdasarkan tabel di atas, bahwa siswa kelas V berantusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran IPS. 

Tes formatif siklus II dilaksanakan setelah proses pembelajaran yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. Hasil tes 

formatif siklus II diperoleh peneliti sebagai berikut: 

Tabel 4. Rekapitulasi Data Hasil Tes Formatif Siklus II 

No Nilai
Jumlah 

Siswa

Jumlah 

Nilai
Rata-rata Persentase

1. 100 7 700

2. 95 4 380

3. 90 4 360

4. 85 5 425

5. 80 1 80

6. 75 1 75

7. 70 0 0

8. 65 0 0

9. 60 0 0

10 55 1 55

11. 50 0 0

12. 45 0 0

23 2075

90,22 96%

Jumlah  
Kesimpulan dari hasil tes formatif siklus I dan II mengalami 

peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada tes 

formatif siklus I rata-rata nilai yaitu 71,52 dan tes formatif siklus II rata-rata 

nilai yaitu 90,22. 

- Refleksi 

Perolehan hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan rata-rata nilai 

kelas 71,52 dan persentase tuntas belajar klasikal mencapai 43%. Siswa yang 

sudah tuntas atau mencapai nilai ≥ 75 sebanyak 10 siswa dan yang belum 

tuntas sebanyak 13 siswa. Mengalami peningkatan hasil belajar siswa pada 

siklus II menunjukkan rata-rata nilai kelas yaitu 90,22 dan persentase tuntas 

belajar klasikal mencapai 96%. Siswa yang tuntas atau mencapai nilai ≥ 75 

sebanyak 22 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 1 siswa. Rata-rata nilai 

kelas sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu ≥ 75. 

Sementara itu, persentase tuntas belajar klasikal sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu ≥ 75%. Hal ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match berhasil meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

Pembahasan 

Pada aktivitas belajar siswa selama penerapan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match seluruh siswa kelas V-B SD Negeri 024 Teluk 

Binjai Kecamatan Dumai Timur mengikuti dengan baik. Berdasarkan data hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa pada proses pembelajaran IPS, siklus I 

memperoleh persentase 72,61% dengan kriteria tinggi. Keaktifan belajar siswa 

belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan yaitu ≥ 75%. Hal ini disebabkan 

karena keberanian siswa dalam bertanya pada proses pembelajaran kurang dan 

masih menunjukkan rasa malu serta takut. Siklus II persentase aktivitas belajar 
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siswa pada pembelajaran IPS meningkat menjadi 84,78% dengan kriteria sangat 

tinggi dan sudah melebihi indikator keberhasilan yaitu ≥ 75%. Siswa sudah mulai 

berani bertanya tanpa menunjukkan rasa malu dan takut. 

Rata-rata nilai formatif siklus I yaitu 71,52. Persentase ketuntasan belajar 

klasikal formatif siklus I yaitu 45% tetapi belum mencapai indikator keberhasilan 

yaitu ≥ 75%. Ketercapaian persentase pada tes formatif siklus I belum mencapai 

100%, karena siswa belum memahami kronologi peristiwa sekitar proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dengan baik. 

Rata-rata nilai tes formatif siklus II meningkat yaitu 90,22. Persentase 

ketuntasan belajar klasikal tes formatif siklus II juga meningkat yaitu 96% dan 

sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu 75%. Persentase tes formatif siklus II 

belum mencapai 100%, karena terdapat satu siswa yang kurang dapat memahami 

materi yang sudah dijelaskan oleh guru. 

Berdasarkan pembahasan di atas, model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match dapat mengaktifkan siswa di kelas, baik dalam kegiatan diskusi, 

bertanya, mengeluarkan pendapat, maupun berinteraksi dengan guru dan siswa 

lain. Selain itu, model pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, sehingga 

berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes 

formatif. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 

V-B SD Negeri 024 Teluk Binjai Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I adalah 71,52 dan pada 

siklus II meningkat menjadi 90,22. 

 

Saran 

Penelitian tindakan kelas mengenai model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match di kelas V-B SD Negeri 024 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur 

memuat beberapa saran pada guru, siswa, dan sekolah. Adapun sarannya sebagai 

berikut: 

1. Guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match supaya lebih baik, sehingga dapat 

meningkatkna hasil belajar IPS siswa dengan karakteristik yang hampir sama 

dengan latar penelitian ini. 

2. Siswa hendaknya lebih aktif pada proses pembelajaran yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match dan aktif bertanya atau 

menanggapi pertanyaan dari siswa lain atau guru. 
3. Sekolah tetap harus mendukung pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

teknik make a match dan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta 

menyenangkan pada berbagai mata pelajaran, khususnya IPS. 
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