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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mendeskripsikan 
cara guru menyelenggarakan pembelajaran tematik menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe make a match untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian 
dilaksanakan di kelas II SDN 08 Batipuah Baruah. Penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan dalam dua siklus yang terdiri dari tahapan perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, dan refleksi.  Data pada 
penelitian diperoleh melalui kegiatan obsevasi dan tes. Berdasarkan observasi 

selama pembelajaran, pada siklus I diperoleh persentase keterlaksanaan kegiatan 
pendahuluan sebesar 70% dan siklus II sebesar 87%. Persentase keterlaksanaan 

kegiatan inti pada siklus I sebesar 75% dan siklus II sebesar 86%. Pada siklus I 
diperoleh persentase keterlaksanaan kegiatan penutup sebesar 70% dan siklus II 
sebesar 85%. Berdasarkan observasi selama pembelajaran, pada siklus I 

diperoleh persentase pencapaian klasikal untuk aktivitas siswa sebesar 70% dan 
siklus II sebesar 87%.  Berdasarkan observasi selama pembelajaran, pada siklus I 

diperoleh persentase pencapaian klasikal untuk hasil belajar aspek sikap sebesar 
76% dan siklus II sebesar 85%. Berdasarkan hasil analisis terhadap lembaran 
jawaban tes pada siklus 1 diketahui rata-rata klasikal untuk PKn untuk siklus I 

dan siklus II berurutan sebesar 82 dengan persentase ketuntasan 100% dan 89 
dengan persentase ketuntasan 100%. Rata-rata klasikal untuk Bahasa Indonesia 
untuk siklus I dan siklus II berurutan sebesar 73 dengan persentase ketuntasan 

67% dan 87 dengan persentase ketuntasan 100%. Rata-rata klasikal untuk 
Matematika untuk siklus I dan siklus II berurutan sebesar 78 dengan persentase 

ketuntasan 67% dan 91 dengan persentase ketuntasan 100%. Rata-rata klasikal 
untuk SBdP untuk siklus I dan siklus II berurutan sebesar 67 dengan persentase 
ketuntasan 33% dan 82 dengan persentase ketuntasan 100%. 

 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Tematik, Kooperatif Tipe Make a Match 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan melalui kegiatan pengajaran, 
bimbingan maupun latihan yang diselenggarakan secara formal, in formal maupun 

non formal dalam rangka mempersiapkan manusia untuk mampu mengambil 
peranan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut sejalan 
dengan isi tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-undang 
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Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Pada dasarnya, pendidikan dapat terjadi jika adanya interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang 

berlangsung dalam lingkungan tertentu. Keberhasilan proses pendidikan secara 
langsung akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan dikatakan tepat bagi peserta didik apabila pendidikan yang diberikan 
dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan masalah yang dijumpai 
dalam aktivitas sehari-hari.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan yaitu melalui pembaharuan sistem pendidikan khususnya dalam 

penyelenggaraan pembelajaran. Penyelenggaraan pembelajaran yang inovatif dan 
menarik akan mampu meningkatkan motivasi belajar dan sikap belajar peserta 
didik. Hal ini berimplikasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan 

keterampilan peserta didik sehingga hasil pembelajaran yang diperoleh lebih 
optimal. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar pada 
setiap individu atau kelompok untuk merubah sikap dari tidak tahu menjadi tahu 
sepanjang hidupnya. Proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang 

didalamnya terjadi proses peserta didik belajar dan guru mengajar dalam konteks 
interaktif, dan terjadi interaksi edukatif antara guru dan peserta didik, sehingga 

terdapat perubahan dalam diri peserta didik baik perubahan pada tingkat 
pengetahuan, pemahaman dan keterampilan atau sikap (Hamalik, 2001). 
Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai komponen yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut, meliputi: tujuan, 
materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus 

diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan model-model 
pembelajaran apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran (Rusman, 
2013). 

Berdasarkan penerapan Kurikulum 2013, pengelolaan kegiatan 
pembelajaran pada tingkatan Sekolah Dasar diselenggarakan dalam bentuk 

pembelajaran tematik yakni pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema-tema. 
Tema merupakan wadah untuk mengenalkan berbagai konsep materi kepada 
peserta didik secara menyeluruh. Tematik diberikan dengan tujuan untuk 

menyatukan muatan kurikulum dalam unit-unit yang utuh sehingga membuat 
pembelajaran lebih terpadu, bermakna, dan mudah dipahami oleh peserta didik 

pada tingkatan SD/MI. Hal ini diperkuat dengan pendapat Rusman (2013) 
menganalisis kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator tidak perlu secara 
tersendiri karena dapat dilaksanakan bersama dengan penentuan jaringan tema.  

Pembelajaran tematik merupakan salah satu pembelajaran yang 
menekankan pada aktivitas peserta didik. Peserta didik sebagai subjek dalam 

kegiatan pembelajaran harus dikondisikan dengan baik. Majid (2014) menyatakan 
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bahwa peserta didik harus disiapkan dalam dua hal. Pertama, peserta didik harus 
siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan 
untuk bekerja secara individual, pasangan, kelompok kecil maupun klasikal. 

Kedua, peserta didik harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi 
secara aktif seperti melakukan diskusi kelompok, pemecahan sederhadana, 

ataupun mengadakan percobaan sederhana. Pemilihan tema yang dekat dengan diri 
dan lingkungan peserta didik sangat membantu guru dalam menerapkan 
pembelajaran di kelas dan dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik 

dalam kegiatan (Sihabudin, 2014). 
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan selama proses pembelajaran di 

kelas II SDN 08 Batipuah Baruah ditemukan beberapa kendala. Pertama, guru 
belum maksimal dalam menerapkan variasi model pembelajaran dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kedua, perlu dilakukan variasi 

kegiatan pembelajaran agar dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. 
Ketiga, hasil belajar peserta didik pada aspek pengetahuan pembelajaran tematik 

pada tema sebelumnya didistribusikan ke dalam 4 mata pelajaran yaitu PKn, 
Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBdP. Pada pembelajaran Matematika 
presentase ketuntasan belajar peserta didik yaitu 22,2% dengan nilai rata-rata 

klasikal sebesar 63,10. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia presentase ketuntasan 
belajar peserta didik sebesar 33,3%, dengan nilai rata-rata klasikal 70,20. Pada 

pembelajaran PKn presentase ketuntasan belajar peserta didik sebesar 44,4%, 
dengan nilai rata-rata klasikal 66,50. Pada pembelajaran SBdP presentase 
ketuntasan belajar peserta didik sebesar 44,4%, dengan nilai rata-rata klasikal 

69,30. Hasil belajar peserta didik dikatakan masih rendah karena sebagian besar 
peserta didik memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Berdasarkan paparan tersebut, pendidik sangat penting untuk memahami 
karakteristik peserta didik dan strategi pembelajaran yang akan digunakan pada 
saat mengajar. Salah satu pembelajaran yang dikenal efektif adalah pembelajaran 

yang bersifat melibatkan peserta didik dalam berinteraksi di dalam kelas yaitu 
dengan pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas peserta didik, 
meningkatkan daya nalar, cara berpikir, aktif, kreatif, terbuka, serta ingin tahu. 
Model pembelajaran ini juga mampu meningkatkan interaksi, meningkatkan 

perluasaan peserta didik terhadap materi dan meningkatkan motivasi peserta didik 
untuk aktif dalam proses pembelajaran (Isjoni, 2009).  

Model kooperatif memiliki berbagai tipe, salah satunya adalah Make a 
Match. Model kooperatif Make a Match adalah model kooperatif yang 
dikembangkan oleh Lorna Curran. Kurniasih dan Sani menyatakan bahwa Make a 

Match adalah suatu model pembelajaran dimana peserta didik diajak mencari 
pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana belajar 

yang menyenangkan. Model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan 
pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan 
motivasi belajar peserta didik, sehingga model pembelajaran ini diharapkan cocok 

diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran tematik tema 
Merawat Hewan dan Tumbuhan di kelas II SDN 08 Batipuah Baruah. 
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Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tindakan yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
Dalam Pembelajaran Tematik Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Make a Match di Kelas II SDN 08 Batipuh Baruah”. 
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka 
rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 
tipe Make a Match dapat meningkatkan keterlaksanaan pembelajaran tematik di 

kelas II SD Negeri 08 Batipuah Baruah? 
2. Bagaimana penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Make a Match dapat meningkatkan aktivitas peserta didik pada 

pembelajaran tematik di kelas II SD Negeri 08 Batipuah Baruah? 
3. Bagaimana penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik aspek 
pengetahuan dan sikap pada pembelajaran tematik di kelas II SD Negeri 08 
Batipuah Baruah? 

 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rasional dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka 
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mendekripsikan peningkatan keterlaksanaan pembelajaran tematik di 

kelas II SD Negeri 08 Batipuah Baruah sebagai dampak penerapan 
pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas peserta didik pada pembelajaran 
tematik di kelas II SD Negeri 08 Batipuah Baruah sebagai dampak penerapan 
pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

3. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar peserta didik aspek 
pengetahuan dan sikap pada pembelajaran tematik di kelas II SD Negeri 08 

Batipuah Baruah sebagai dampak penerapan pembelajaran dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Tematik 

Soekamto, dkk. dalam Trianto (2011) mendefinisikan model pembelajaran 
sebagai suatu kerangka konseptual yang melukiskan tahapan yang sistematis 
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 
para pengajar dalam merencanakan aktvitas belajar mengajar. Joyce dan Weil 

dalam Rusman (2012) berpendapat bahwa model pembelajaran meruakan suatu 
rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang 
bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

Komalasari (2010) menyatakan bahwa model pembelajaran pada dasarnya 
merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan 
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bahwa model pembelajaran merupakan pedoman yang digunakan pendidik dalam 
merancang dan merencanakan skenario pembelajaran dalam rangka mencapai 
tujuan pembelajaran.  

Model pembelajaran tematik mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke 
dalam suatu tema untuk memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. 

Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik peserta didik akan 
memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan 
menghubungkannya dengan konsep lain yang telah mereka pahami, fokus 

perhatian dalam pembelajaran tematik terletak pada proses yang ditempuh peserta 
didik saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk 

keterampilan yang harus dikembangkan (Rusman, 2012). 
 
Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif mengandung pengertian bekerja bersama dalam 
mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-
kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari dua sampai enam 
dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Keberhasilan belajar dari 

kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik 
secara individu ataupun secara kelompok (Rusman, 2012). 

Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang 
dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada empat unsur penting dalam 

pembelajaran kooperatif, yaitu: (1) adanya peserta kelompok; (2) adanya aturan 
kelompok; (3) adanya upaya belajar setiap anggota kelompok; (4) adanya tujuan 

yang harus dicapai (Sanjaya, 2011). 
Slavin (2014) berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) artinya mengajarkan sesuatu secara bersama-sama dengan saling 

membantu satu sama lainnya dalam satu kelompok atau tim. Pembelajaran 
kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, peserta didik 

dalam satu persatu dijadikan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 
5 orang untuk memahami konsep yang difasilitasi oleh guru. 
 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match 

Pembelajaran kooperatif tipe make a match merupakan pembelajaran 

dimana setiap peserta didik memegang kartu soal atau jawaban dan peserta didik 
dituntuk untuk bekerja sama dengan peserta didik lain dalam menemukan kartu 
jawaban atau kartu soal yang dipegang pasangannya dengan batas waktu tertentu, 

sehingga membuat peserta didik berpikir, menumbuhkan semangat kerjasama dan 
memberikan semangat dalam belajar (Rukhmana, 2010). 

Menurut Anita (2011) teknik belajar mengajar mencari pasangan (make a 
match) dikembangkan oleh Lorna Curran. Salah satu keunggulan teknik ini adalah 
peserta didik mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep maupun 

topik dalam suasana yang menyenangkan. Supandi menyatakan bahwa make a 
match adalah salah satu model pembelajaran kooperatif dimana peserta didik 

dituntut untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan kartu permasalahan yang 
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diperoleh melalui undian secara bebas. Kartu-kartu itu dipersiapkan oleh guru dan 
dibagikan kepada setiap peserta didik. Pada prinsipnya peserta didik di dalam 
kelas dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok yang memecahkan masalah 

dan kelompok yang membawa kartu soal. 
Komalasari (2010) mengungkapkan bahwa model make a match 

merupakan model pembelajaran yang mengajak peserta didik mencari jawaban 
terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu 
permainan kartu pasangan dalam batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan 

pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
make a match merupakan model pembelajaran kelompok yang mengajak peserta 

didik memahami konsep-konsep melalui permainan kartu pasangan dan menuntut 
peserta didik agar dapat menemukan pasangan yang sesuai dengan kartu 
permasalahan yang ada dengan batas waktu yang ditentukan. 

Model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan 
motivasi belajar dan hasil belajar anak karena melalui model pembelajaran ini 

peserta didik bekerja sama dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap aktivitas 
belaajr untuk mencapai tujuan. 

Menurut Huda (2011) langkah-langkah pembelajarannya make a match 

antara lain sebagai berikut: 
1. Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada peserta didik untuk 

mempelajari materi di rumah. 
2. Peserta didik dibagi kedalam dua kelompok, misalnya kelompok A dan B. 

Kedua kelompok diminta untuk berhadap-hadapan. 

3. Guru memberikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban 
kepada kelompok B. 

4. Guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka harus mencari/ 
mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok lainnya. Guru juga 
perlu menyampaikan batasan maksimum waktu yang ia berikan kepada mereka. 

5. Guru meminta semua kelompok A untuk mencari pasangannya di kelompok B. 
Jika mereka sudah menemukan pasangannya masing-masing, guru meminta 

mereka melaporkan diri kepadanya. Guru mencatat mereka pada kertas yang 
sudah dipersiapkan. 

6. Jika waktu sudah habis, mereka harus diberitahu waktu sudah habis. Peserta 

didik yang belum menemukan pasangan diminta untuk berkumpul tersendiri. 
7. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain dan peserta 

didik yang tidak mendapatkan pasangan memperhatikan dan memberikan 
tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak. 

8. Guru memberikan informasi tentang kebenaran dan kecocokan pertanyaan dan 

jawaban dari pasangan yang memberikan presentasi. 
9. Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai seluruh 

pasangan melakukan presentasi. 
 
 

 
 

 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta              Volume VII, Nomor 3, September  2021 

Ramadhan                 272 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk 

penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dengan 
setiap siklus terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan tindakan, dan refleksi.  
 
Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 08 Batipuah Baruah. Waktu 
penelitian adalah pada akhir Januari sampai bulan Mei 2019 terhitung dari 

perencanaan sampai pelaporan hasil penelitian. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas II SD Negeri 08 Batipuah Baruah tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah 
siswa 9 orang.  

 
Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 1) data 
keterlaksanaan pembelajaran dari lembar observasi keterlaksanaan tindakan; 2) 
aktivitas peserta didik dalam pembelajaran; 3) hasil belajar aspek pengetahuan dan 

sikap. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan tes. 
 

Teknik Analisis Data 

Data deskripsi proses pembelajaran, aktivitas siswa dan dokumentasi 
selama tindakan dianalisis melalui tahapan reduksi data, pemaparan data, dan 

penarikan kesimpulan. Data hasil observasi selama proses pembelajaran dan tes 
dikelompokkan, dihitung persentasenya kemudian disajikan dalam bentuk 

diagram, dideskripsikan, dan dianalisis dari siklus I ke siklus II kemudian 
disimpulkan. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Siklus 1 

Pengamatan pembelajaran siklus I dilakukan oleh kepala sekolah sebagai 
pengamat dengan menggunakan instrumen yang meliputi lembar keterlaksanaan 
pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi sikap siswa, dan 

hasil belajar aspek pengetahuan. 
 

Keterlaksanaan Pembelajaran dengan Pembelajaran Kooperatif tipe Make a 

Match 

Data keterlaksanaan pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif tipe 

make a match diperoleh dari lembar observasi pengamat. Hasil pengamatan 
terhadap proses pembelajaran melalui pembelajaran kooperatif tipe make a match 

seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Persentase Pencapaian Keterlaksanaan Pembelajaran Kooperatif 

tipe Make a Match Siklus I 

Aspek yang Diamati 

Siklus I 
Rata-

Rata 
Kategori Pert 

1 

Pert 

2 

Kegiatan Pendahuluan 10 11 70 
Cukup 
Baik 

Kegiatan 

Inti 

Penguasaan materi dan 

pengelolaan pembelajaran 
7 8 75 

Cukup 

Baik 

Kemampuan memfasilitasi 
pembelajaran 

7 8 75 
Cukup 
Baik 

Pelibatan peserta didik dalam 
pembelajaran 

9 11 67 
Cukup 
Baik 

Pemanfaatan media/sumber 
belajar dalam pembelajaran 

12 12 80 Baik 

Pelaksanaan penilaian 
pembelajaran 

10 11 70 
Cukup 
Baik 

Penggunaan bahasa yang benar 

dan tepat dalam pembelajaran 
8 8 80 Baik 

Kegiatan Penutup 
6 8 70 

Cukup 
Baik 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 

 
Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match 

Data aktivitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe make a match 
diperoleh dari lembar observasi pengamat. Data aktivitas siswa dalam 
pembelajaran kooperatif tipe make a match pada siklus I dapat dilihat pada Tabel 

2. berikut. 
Tabel 2. Persentase Pencapaian Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Kooperatif tipe Make a Match Siklus I 

No Aspek yang Diamati 
Siklus I Rata-Rata 

Pencapaian 
Kategori 

Pert 1 Pert 2 

1 Siswa aktif dalam kegiatan 
pembelajaran 

67% 78% 72% 
Cukup 
Baik 

2 Siswa mampu memberikan 

pendapat atau alasan 
56% 67% 61% 

Cukup 

Baik 

3 Siswa mampu memanfaatkan 
media kartu sebagai sumber 
belajar 

78% 78% 78% Baik 

4 Siswa mampu 
mempresentasikan hasil di 
depan kelas 

56% 67% 61% 
Cukup 
Baik 

5 Siswa mampu menerima 

pendapat orang lain 
78% 78% 78% Baik 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 
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Hasil Belajar 

Data hasil belajar siswa aspek sikap dalam pembelajaran kooperatif tipe 
make a match diperoleh dari lembar observasi pengamat. Data hasil belajar siswa 

aspek sikap dalam pembelajaran kooperatif tipe make a match pada siklus I dapat 
dilihat pada Tabel 3. berikut. 

Tabel 3. Persentase Pencapaian Hasil Belajar Siswa Aspek Sikap dalam 

Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match Siklus I 

No Sikap yang Diamati 

% Pencapaian 

Klasikal Siklus I 
Rata-

Rata 
Pert 1 Pert 2 

1 Jujur 75 83 79 

2 Disiplin 69 78 74 

3 Tanggung Jawab 67 78 72 

4 Santun 75 83 79 

5 Percaya Diri 72 78 75 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 
Data hasil belajar siswa aspek pengetahuan diperoleh dari hasil tes yang 

telah dikerjakan siswa pada siklus I. Data persentase hasil belajar siswa siklus I 
dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Persentase Pencapaian Hasil Belajar Aspek Pengetahuan Siklus I 

No Mata Pelajaran Rata-Rata % Ketuntasan 

1. PKn 82 100% 

2. Bahasa Indonesia 73 67% 

3. Matematika 78 67% 

4. SBdP 67 33% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 
 

Releksi Tindakan Siklus I 

1. Keterlaksanaan Pembelajaran dengan Pembelajaran Kooperatif tipe Make a 

Match 
Berdasarkan observasi selama pembelajaran siklus I, kegiatan 

pendahuluan yang meliputi memeriksa kesiapan siswa dan melakukan kegiatan 

apersepsi secara umum terlaksana dengan cukup baik dengan rata-rata 
persentase keterlaksanaan 70%. Keterlaksanaan kegiatan inti dengan 

subindikator penguasaan materi terlaksana cukup baik dengan rata-rata 
persentase 75%. Subindikator kemampuan memfasilitasi pembelajaran 
terlaksana cukup baik dengan rata-rata persentase 75%. Subindikator pelibatan 

peserta didik dalam pembelajaran terlaksana cukup baik dengan rata-rata 
persentase 67%. Subindikator pemanfaatan media/sumber belajar dalam 

pembelajaran terlaksana baik dengan rata-rata persentase 80%. Subindikator 
pelaksanaan penilaian pembelajaran terlaksana cukup baik dengan rata-rata 
persentase 70%. Subindikator penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam 

pembelajaran terlaksana baik dengan rata-rata persentase 80%. Kegiatan 
penutup meliputi refleksi dan tindak lanjut terlaksana cukup baik dengan rata-

rata persentase 70%. Kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik. 
Perlunya peningkatan usaha guru dalam proses pembelajaran pada kegiatan inti. 
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Hal ini dilakukan agar siswa memperoleh pengetahuan dan dapat memahami 
materi dengan baik. 

2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match 

Berdasarkan observasi selama pembelajaran siklus I, indikator keaktifan 
siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan rata-rata pencapaian 72% 

berkategori cukup baik. Indikator memberikan pendapat atau alasan dengan 
rata-rata pencapaian 61% berkategori cukup baik. Indikator memanfaatkan 
media kartu sebagai sumber belajar dengan rata-rata pencapaian 78% 

berkategori baik. Indikator mempresentasikan hasil di depan kelas dengan rata-
rata pencapaian 61% berkategori cukup baik. Indikator menerima pendapat 

orang lain dengan rata-rata pencapaian 78% berkategori baik.  
3. Hasil Belajar 

Berdasarkan observasi selama pembelajaran siklus I, sikap jujur dengan 

rata-rata pencapaian 79% berkategori baik.Sikap disiplin dengan rata-rata 
pencapaian 74% berkategori cukup baik. Sikap tanggung jawab dengan rata-

rata pencapaian 72% berkategori cukup baik. Sikap santun dengan rata-rata 
pencapaian 79% berkategori baik. Sikap percaya diri dengan rata-rata 
pencapaian 75% berkategori cukup baik. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap lembaran jawaban tes pada siklus 1 
diketahui rata-rata klasikal untuk PKn sebesar 82 dengan persentase ketuntasan 

100%. Rata-rata klasikal untuk Bahasa Indonesia sebesar 73 dengan persentase 
ketuntasan 67%. Rata-rata klasikal untuk Matematika sebesar 78 dengan 
persentase ketuntasan 67%. Rata-rata klasikal untuk SBdP sebesar 67 dengan 

persentase ketuntasan 33%. Sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan 
dalam pembelajaran SBdP. Perlu penekanan yang lebih kuat pada materi 

pembelajaran dari guru agar siswa dapat mengingat dan memahami materi 
tersebut. 

 

Siklus II 

Pengamatan pembelajaran siklus II dilakukan oleh kepala sekolah sebagai 

pengamat dengan menggunakan instrumen yang meliputi lembar keterlaksanaan 
pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi sikap siswa, dan 
hasil belajar aspek pengetahuan. 

 
Keterlaksanaan Pembelajaran dengan Pembelajaran Kooperatif tipe Make a 

Match 

Data keterlaksanaan pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif tipe 
make a match diperoleh dari lembar observasi pengamat. Hasil pengamatan 

terhadap proses pembelajaran melalui pembelajaran kooperatif tipe make a match 
seperti yang dapat dilihat pada Table 5. 
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Tabel 5. Persentase Pencapaian Keterlaksanaan Pembelajaran Kooperatif 

tipe Make a Match Siklus II 

Aspek yang Diamati 
Siklus II Rata-

Rata 
Kategori 

Pert 1 Pert 2 

Kegiatan Pendahuluan 12 14 87 
Sangat 

Baik 

Kegiatan 
Inti 

Penguasaan materi dan 
pengelolaan pembelajaran 

8 9 85 Baik 

Kemampuan memfasilitasi 

pembelajaran 
8 10 90 

Sangat 

Baik 

Pelibatan peserta didik dalam 
pembelajaran 

12 14 87 
Sangat 
Baik 

Pemanfaatan media/sumber 

belajar dalam pembelajaran 
12 15 90 

Sangat 

Baik 

Pelaksanaan penilaian 
pembelajaran 

12 13 83 Baik 

Penggunaan bahasa yang benar 
dan tepat dalam pembelajaran 

8 8 80 Baik 

Kegiatan Penutup 8 9 85 Baik 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 
 
Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match 

Data aktivitas siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe make a match 
diperoleh dari lembar observasi pengamat. Data aktivitas siswa dalam 

pembelajaran kooperatif tipe make a match pada siklus II dapat dilihat pada Tabel 
6 berikut. 

Tabel 6. Persentase Pencapaian Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Kooperatif tipe Make a Match Siklus II 

No Aspek yang Diamati 
Siklus II Rata-Rata 

Pencapaian 
Kategori 

Pert 1 Pert 2 

1 
Siswa aktif dalam kegiatan 
pembelajaran 

89% 100% 94% 
Sangat 
Baik 

2 
Siswa mampu memberikan 

pendapat atau alasan 
78% 78% 78% Baik 

3 
Siswa mampu memanfaatkan 
media kartu sebagai sumber 

belajar 

78% 89% 83% Baik 

4 
Siswa mampu 
mempresentasikan hasil di 

depan kelas 

78% 100% 89% 
Sangat 
Baik 

5 
Siswa mampu menerima 
pendapat orang lain 

78% 100% 89% 
Sangat 
Baik 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 
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Hasil Belajar 

Data hasil belajar siswa aspek sikap dalam pembelajaran kooperatif tipe 
make a match diperoleh dari lembar observasi pengamat. Data hasil belajar siswa 

aspek sikap dalam pembelajaran kooperatif tipe make a match pada siklus II dapat 
dilihat pada Tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Persentase Pencapaian Hasil Belajar Siswa Aspek Sikap dalam 

Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match Siklus II 

No Sikap yang Diamati 

% Pencapaian Klasikal 

Siklus II Rata-Rata 

Pert 1 Pert 2 

1 Jujur 86 86 86 

2 Disiplin 83 83 83 

3 Tanggung Jawab 81 83 82 

4 Santun 86 89 88 

5 Percaya Diri 83 86 85 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 
Data hasil belajar siswa aspek pengetahuan diperoleh dari hasil tes yang 

telah dikerjakan siswa pada siklus II. Data persentase hasil belajar siswa siklus II 
dapat dilihat pada Table 8 berikut. 

Tabel 8. Persentase Pencapaian Hasil Belajar Aspek Pengetahuan Siklus II 

No Mata Pelajaran Rata-Rata % Ketuntasan 

1. PKn 89 100% 

2. Bahasa Indonesia 87 100% 

3. Matematika 91 100% 

4. SBdP 82 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019) 
 

Releksi Tindakan Siklus II 

1. Keterlaksanaan Pembelajaran dengan Pembelajaran Kooperatif tipe Make a 

Match 
Berdasarkan observasi selama pembelajaran siklus II, kegiatan 

pendahuluan yang meliputi memeriksa kesiapan siswa dan melakukan kegiatan 

apersepsi secara umum terlaksana dengan sangat baik dengan rata-rata 
persentase keterlaksanaan 87%. Keterlaksanaan kegiatan inti dengan 

subindikator penguasaan materi terlaksana baik dengan rata-rata persentase 
85%. Subindikator kemampuan memfasilitasi pembelajaran terlaksana sangat 
baik dengan rata-rata persentase 90%. Subindikator pelibatan peserta didik 

dalam pembelajaran terlaksana sangat baik dengan rata-rata persentase 87%. 
Subindikator pemanfaatan media/sumber belajar dalam pembelajaran terlaksana 

sangat baik dengan rata-rata persentase 90%. Subindikator pelaksanaan 
penilaian pembelajaran terlaksana baik dengan rata-rata persentase 83%. 
Subindikator penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran 

terlaksana baik dengan rata-rata persentase 80%. Kegiatan penutup meliputi 
refleksi dan tindak lanjut terlaksana baik dengan rata-rata persentase 85%. 

Kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik.  
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2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match 
Berdasarkan observasi selama pembelajaran siklus II, indikator 

keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan rata-rata pencapaian 94% 

berkategori sangat baik. Indikator memberikan pendapat atau alasan dengan 
rata-rata pencapaian 78% berkategori baik. Indikator memanfaatkan media 

kartu sebagai sumber belajar dengan rata-rata pencapaian 83% berkategori baik. 
Indikator mempresentasikan hasil di depan kelas dengan rata-rata pencapaian 
89% berkategori sangat baik. Indikator menerima pendapat orang lain dengan 

rata-rata pencapaian 89% berkategori sangat baik.  
3. Hasil Belajar 

Berdasarkan observasi selama pembelajaran siklus II, sikap jujur dengan 
rata-rata pencapaian 86% berkategori sangat baik. Sikap disiplin dengan rata-
rata pencapaian 83% berkategori baik. Sikap tanggung jawab dengan rata-rata 

pencapaian 82% berkategori baik. Sikap santun dengan rata-rata pencapaian 
88% berkategori sangat baik. Sikap percaya diri dengan rata-rata pencapaian 

85% berkategori baik. 
Berdasarkan hasil analisis terhadap lembaran jawaban tes pada siklus 1 

diketahui rata-rata klasikal untuk PKn sebesar 89 dengan persentase ketuntasan 

100%. Rata-rata klasikal untuk Bahasa Indonesia sebesar 87 dengan persentase 
ketuntasan 100%. Rata-rata klasikal untuk Matematika sebesar 91 dengan 

persentase ketuntasan 100%. Rata-rata klasikal untuk SBdP sebesar 82 dengan 
persentase ketuntasan 100%. 

 

Pembahasan 

Pembelajaran kooperatif tipe make a match merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif dimana siswa dituntut untuk menemukan pasangan yang 
sesuai dengan kartu permasalahan yang diperoleh melalui undian secara bebas. 
Kartu permasalahan dan kartu jawaban dipersiapkan oleh guru dan dibagikan 

kepada setiap siswa.  Setiap siswa yang memegang kartu permasalahan akan 
menjadi kartu jawaban yang dipegang oleh siswa dari kelompok lainnya. Proses 

pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan kooperatif tipe make a 
match dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik siswa yang ada, 
membantu mempermudah guru dalam menyelenggarakan pembelajaran dan 

memberikan pembelajaran tematik lebih bermakna untuk siswa sehingga hasil 
belajar siswa yang diperoleh meningkat. 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe make a match merupakan salah 
satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam penerapan 
pembelajaran yang inovatif dan pembelajaran kreatif. Siswa dalam pembelajaran 

akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan siswa mencari pasangan 
kartu-kartu soal dan kartu-kartu jawaban yang ada membaut siswa lebih aktif 

dalam mencari informasi atau materi pelajaran, sumber belajar tidak hanya dari 
guru, teman dalam satu kelaspun dapat menjadi sumber belajar.  

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe make a match pada Tema 6 

Merawat Hewan dan Tumbuhan di kelas II SDN 08 Batipuah Baruah dapat 
dikatakan berhasil dengan dibuktikan peningkatan rata-rata klasikal dan ketuntasan 

pada setiap mata pelajaran yang terjaring dalam tema tersebut. Aktivitas siswa 
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dalam proses pembelajaran juga meningkat. Sebagian besar siswa aktif terlibat 
dalam kegiatan pembelajaran. Siswa menjadi lebih aktif dan berani bertanya, 
teman lain bisa menjadi sumber belajar selain guru. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, pembelajaran menggunakan 
pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas II SDNegeri 08 Batipuah Baruah. 
 

Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis 
mengajukan beberapa saran untuk dipertimbangkan sebagai berikut. 

1. Pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat diterapkan pada tema lain 
dalam pembelajaran tematik. 

2. Guru perlu mempertimbangkan alokasi waktu yang digunakan agar tidak terjadi 
kelebihan maupun kekurangan waktu. 

3. Bagi sekolah dapat menjadi masukan kepada kepala sekolah untuk menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match dalam pembelajaran. 
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