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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pembelajaran kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta yang terdapat kelemahan, antara lain: partisipasi 

siswa masih rendah, siswa ramai dan tidak aktif, pembelajaran masih berpusat 

pada guru, hal ini yang mengakibatkan hasil belajar rendah. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif maupun 

aspek afektif pada materi ekosistem kelas VII A SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Make A Match. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan (tindakan), observasi dan refleksi yang terlaksana 

sebanyak 2 siklus. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 

dengan 3 langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

data. Sumber data diperoleh dari hasil belajar siswa (aspek kognitif) mata 

pelajaran Biologi dan pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung (aspek afektif) antara peneliti dan kolaborator. Penelitian ini diawali 

menyampaikan materi dengan strategi pembelajaran Make A Match  yang diakhiri 

kesimpulan dan pelaksanaan post-test setiap siklusnya. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar disetiap siklus. Banyaknya siswa 

yang tuntas KKM (> 65) sebelum tindakan sebanyak 12 siswa (42,86%), siklus I 

meningkat menjadi 20 siswa (71,43%) dan pada sikus II sebesar 27 siswa 

(90,63%). Nilai rata-rata kelas sebelum tindakan 58,21 meningkat pada siklus I 

yaitu 73,5 dan pada siklus II menjadi 83,6. Rata-rata hasil belajar siswa aspek 

afektif dari penskoran indikator, skor nilai pada siklus I adalah 16,82 dengan 

kriteria cukup berminat, dan meningkat menjadi kriteria berminat pada siklus II 

dengan skor nilai 20,18. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan strategi pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada aspek kognitif dan afektif pada materi ekosistem kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

 

Kata kunci: Make A Match, ekosistem, Hasil belajar kognitif, afektif. 
 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan 

kebutuhan sepanjang hayat bagi 

manusia. Pendidikan sangatlah 

penting, sebab dengan proses 



pendidikan manusia dapat 

mengembangkan semua potensi yang 

dimiliki dalam mencapai suatu cita-

cita. Pendidikan sangat dibutuhkan 

dalam kelangsungan dan 

kesejahteraan hidup seseorang 

bahkan dalam kesejahteraan suatu 

bangsa. Kualitas pembelajaran dan 

karakter siswa yang meliputi bakat, 

minat, dan kemampuan merupakan 

faktor yang menentukan kualitas 

pendidikan. Kualitas pembelajaran 

dilihat pada interaksi siswa dengan 

sumber belajar, termasuk pendidikan. 

Interaksi yang berkualitas merupakan 

interakasi yang menyenangkan yang 

berarti peserta didik belajar dengan 

senang untuk menguasai 

pengetahuan dan keterampilan di 

dalam kompetensi. Peran guru bukan 

hanya sebagai satu-satunya 

pembelajaran, tetapi sebagai 

fasilitator dan pengarah. Belajar 

memang bersifat individual, oleh 

karena itu belajar merupakan suatu 

keterlibatan langsung atau 

memperoleh pengalaman individual 

yang unik. Belajar juga tidak terjadi 

sekaligus, tetapi akan berlangsung 

penuh pengulangan berkali-kali, 

berkesinambungan, tanpa henti. 

Pada dasarnya pembelajaran 

merupakan  upaya untuk 

mempengaruhi siswa agar belajar 

atau secara singkat dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran sebagai upaya 

membelajarkan siswa. Akibat yang 

mungkin tampak dari tindakan 

pembelajaran adalah siswa akan 1) 

belajar sesuatu yang mereka tidak 

akan pelajari tanpa adanya tindakan 

pembelajaran, atau 2) mempelajari 

sesuatu dengan cara yang lebih 

efisien. Pembelajaran berbeda 

dengan pengajaran. Pembelajaran 

(learning) adalah suatu kegiatan 

yang berupaya membelajarkan siswa 

secara integrasi dengan 

memperhitungkan faktor lingkungan 

belajar, karakteristik siswa, 

karakteristik bidang studi serta 

berbagai strategi pembelajaran, baik 

penyampaian, pengelolaan, maupun 

pengorganisasian pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi 

terhadap proses pembelajaran 

Biologi di kelas VII A SMP 

MUHAMMADIYAH 10 

SURAKARTA, menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran Biologi, 

khususnya dalam menciptakan  

pembelajaran aktif belum berjalan 

secara optimal. Ada beberapa 

permasalahan yang dihadapi guru di 

kelas, antara lain: (1) Partisipasi 

siswa masih rendah, hal ini terlihat di 

saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung tidak seluruh siswa 

sungguh-sungguh dan serius dalam 

mengikuti pelajaran. Siswa ramai 

pada saat pembelajaran sebanyak 11 

siswa dari 28 siswa atau 39%, (2) 

Proses pembelajaran yang 

berlangsung masih berpusat pada 

guru sebagi sumber utama 

pengetahuan, sehingga siswa kurang 

termotivasi untuk mengikuti 

pelajaran, (3) Keaktifan siswa belum 

optimal baik dalam mengajukan 

pertanyaan, menjawab, menanggapi 

pertanyaan, maupun mengutarakan 

ide atau gagasan. Siswa yang aktif  

hanya tertentu saja yaitu 6 siswa atau 

22% dari 28 siswa. Rata-rata siswa 

yang aktif adalah siswa yang duduk 

di meja depan, sedangkan siswa yang 

duduk di belakang kebanyakan 

mengantuk dan melamun, (4) 

Sebagian siswa beranggapan bahwa 

pelajaran biologi adalah pelajaran 

yang sulit dan membosankan, karena 

materinya banyak untuk dihafalkan. 



Kelemahan-kelemahan tersebut 

menjadikan tujuan pembelajaran 

tidak tercapai. Hal ini terbukti nilai 

ulangan siswa banyak yang tidak 

tuntas KKM (Kriteria Kelulusan 

Minimal). 

Untuk memperbaiki hal 

tersebut perlu disusun suatu 

pendekatan dalam pembelajaran 

yang lebih komprehensip dan dapat 

mengaitkan materi teori dengan 

kenyataan yang ada di lingkungan 

sekitarnya. Atas dasar tersebut 

peneliti mencoba memecahkan 

masalah-masalah di atas serta 

mencoba mengembangkan 

pendekatan kooperatif dalam 

pembelajaran dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Make A 

Match. 

Tujuan penelitian merupakan 

pemandu dalam kegiatan penelitian 

agar sesuai dengan perencanaan serta 

berjalan secara terarah. Tujuan 

penelitian merupakan rumusan 

kalimat yang menunjukkan adanya 

sesuatu hal yang diperoleh setelah 

penelitian selesai. Dalam penelitian 

ini yang menjadi tujuannya adalah 

untuk : 

1. Mengetahui penerapan strategi 

pembelajaran Make A Match 

dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VII A pada ranah 

kognitif. 

2. Mengetahui penerapan strategi 

pembelajaran Make A Match 

dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VII A pada ranah 

afektif atau keaktifan. 

LANDASAN TEORI 

1. Belajar 

Menurut Sagala (2009), belajar 

diartikan sebagai suatu proses 

yang terjadi karena adanya usaha 

untuk melakukan perubahan 

terhadap diri manusia, dengan 

maksud memperoleh perubahan 

dalam dirinya baik berupa 

pengetahuan, keterampilan 

ataupun sikap. Suasana belajar 

dan pembelajaran ditujukan agar 

siswa dapat mengembangkan 

potensi dirinya. Artinya, dalam 

proses pendidikan siswa 

ditempatkan sebagai subjek 

pendidikan (pelaku pendidikan), 

bukan sebagai objek didik. Dalam 

proses pembelajaran, siswa tidak 

dianggap sebagai individu yang 

pasif yang hanya menerima 

informasi, tetapi dipandang 

sebagai individu yang aktif, yang 

mempunyai potensi untuk 

berkembang. Agar proses 

pembelajaran menempatkan siswa 

sebagai subjek didik, maka guru 

harus menerapkan strategi belajar 

aktif dalam dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

2.  Pembelajaran 

Menurut Uno (2007), 

pembelajaran dalam suatu definisi 

dipandang sebagai upaya 

mempengaruhi siswa agar belajar. 

Atau secara singkat dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran 

sebagai upaya membelajarkan 

siswa. Akibat yang mungkin 

tampak dari tindakan 

pembelajaran adalah siswa akan 

(a) belajar sesuatu yang mereka 

tidak akan pelajari tanpa adanya 

pembelajaran, atau (b) 

mempelajari sesuatu dengan cara 

yang lebih efisien. Pembelajaran 

berbeda dengan pengajaran.  

3. Pembelajaran Kooperatif 

Pada dasarnya cooperative 

learning mengandung pengertian 

sebagai suatu sikap atau perilaku 

bersama dalam bekerja atau 



membantu diantara sesama dalam 

struktur yang teratur dalam 

kelompok, yang terdiri dari dua 

orang atau lebih dimana 

keberhasilan kerja sangat 

dipengaruhi oleh keterlibatan 

setiap anggota kelompok itu 

sendiri. Cooperative learning juga 

dapat diartikan sebagai suatu 

struktur tugas bersama dalam 

suasana kebersamaan diantara 

sesama anggota kelompok 

(Solihatin dan Raharjo, 2008). 

4. Strategi Pembelajaran 

Menurut Bahri (2002) dalam 

Surtikanti dan Santoso (2008), 

secara umum, strategi mempunyai 

pengertian suatu garis-garis besar 

haluan untuk bertindak dalam 

usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Dihubungkan 

dengan strategi belajar mengajar, 

strategi bisa diartikan sebagai 

pola-pola umum kegiatan guru 

dan anak didik dalam perwujudan 

kegiatan belajar mengajar. 

5. Strategi Pembelajaran Make A 

Match 

Menurut Isjoni (2010), metode 

Make A Match merupakan teknik 

yang dikembangkan oleh Loma 

Curram (1994), salah keunggulan 

dari model ini yaitu : 

a. Siswa mencari pasangan 

sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam 

suasana yang menyenangkan. 

Teknik ini bisa digunakan 

dalam semua mata pelajaran 

dan untuk semua tingkatan 

usia. 

b. Bertukar pasangan, teknik ini 

memberi siswa kesempatan 

untuk bekerjasama dengan 

siswa lain. Pasangan bisa 

ditunjuk oleh guru atau 

berdasarkan mencari pasangan. 

6. Biologi 

Menurut Mustahib (2011), biologi 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

bio yang berarti hidup dan logos 

yang berarti ilmu pengetahuan. 

Dengan demikian, Biologi 

diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang hidup dan 

kehidupan. Objek dari Biologi 

adalah semua makhluk hidup, 

mulai dari tingkat atom, molekul, 

sel, jaringan, organ, individu, 

populasi, ekosistem, sampai 

bioma. 

7. Ekosistem 

Menurut Syamsuri (2006), 

ekosistem merupakan hubungan 

timbal balik dan saling 

ketergantungan antara makhluk 

hidup dengan lingkungannya 

dipelajari dalam cabang ilmu yang 

disebut ekologi. Hubungan timbal 

balik atau interaksi berlangsung 

antar sesama makhluk hidup 

maupun antar makluk hidup 

dengan lingkungan tak hidup. 

Lingkungan beserta makhluk 

hidup yang saling berinteraksi 

disebut dengan ekosistem. 

8. Penelitian Tindakan Kelas 

Menurut Winarni (2009), istilah 

Penelitian Tindakan Kelas dalam 

bahasa Inggris adalah Classroom 

Action Research (CAR). Dari 

namanya sudah menunjukkan isi 

yang terkandung di dalamnya, 

yaitu sebuah kegiatan penelitian 

yang dilakukan di kelas. Ditinjau 

dari segi semantik, Action 

Research, sesuai dengan arti 

katanya. Penelitian Tindakan 

Kelas adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di dalam 

kelasnya sendiri melalui refleksi 



diri, dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjanya sebagai 

guru, sehingga hasil belajar siswa 

menjadi meningkat. 

9. Hasil Belajar 

Ada tiga ranah (domain) hasil 

belajar yaitu: 1) Ranah kognitif 

adalah aspek yang berkaitan 

dengan kemampuan  berfikir, 

kemampuan memperoleh 

pengetahuan, kemampuan yang 

berkaitan dengan perolehan 

pengetahuan, pengenalan 

konseptualitas, penentuan dan 

penalaran, 2) Ranah afektif adalah 

aspek yang berkaitan dengan 

perasaan emosi, sikap, derajat 

penerimaan atau penolakan 

terhadap suatu objek, 3) Ranah 

psikomotorik adalah aspek yang 

berkaitan dengan kemampuan 

yang berkaitan dengan gerak fisik 

(Sudjana, 2000). 

Berdasarkan hasil observasi 

yang telah dilakukan oleh peneliti, 

ternyata masih ditemui bahwa 

dalam pembelajaran IPA Biologi, 

guru cenderung melaksanakan 

pembelajaran dengan memberikan 

informasi atau bercerita melalui 

ceramah. Sebagaimana diketahui 

bahwa metode mengajar 

merupakan sarana interaksi antara 

guru dengan siswa dalam proses 

pembelajaran. Apabila 

pembelajaran dilakukan dengan 

ceramah akan menyebabkan siswa 

pasif, kurang minat, kurang 

bergairah dan dapat menimbulkan 

salah tafsir dan kurang perhatian 

siswa. 

PENELITIAN YANG RELEVAN 

Menurut Sholihah (2010), 

dalam judul “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Kognitif dalam 

Pembelajaran IPA dengan Metode 

Make A Match Pada Siswa Kelas 2 

SDN Pulosari Kebakkramat 

Karanganyar”, dengan rumusan 

penelitiannya yaitu rendahnya 

tingkat semangat keaktifan dan 

kemampuan kognitif siswa dalam 

mata pelajaran IPA pokok bahasan 

ciri dan kegunaan benda di SDN 

Pulosari Kebakkramat Karanganyar 

dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif dan keaktifan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan semangat siswa dalam 

pembelajaran, untuk mengetahui 

peningkatan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran IPA, dan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan 

kognitif siswa dalam pembelajaran 

IPA dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Make A Match. 

HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian di atas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan yaitu: ”Strategi 

pembelajaran Make A Match dapat 

meningkatkan hasil belajar Biologi 

materi ekosistem siswa kelas VII A 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

METODE PENELITIAN 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta, 

tepatnya dilakukan di kelas VII A 

yang terdiri dari 28 siswa. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Februari 2012 sampai Maret 

2012, dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Tahap persiapan, meliputi : 

pengajuan judul, pembuatan 

proposal, observasi di sekolah 

yang bersangkutan, 

permohonan ijin serta 



penyusunan instrumen 

penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan yaitu 

kegiatan yang berlangsung di 

lapangan yang meliputi : 

pengambilan data. 

c. Tahap akhir, meliputi : 

pengolahan data dan 

penyusunan laporan 

penelitiaan. 

PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Suatu penelitian yang bersifat 

praktis, dan kontekstual berdasarkan 

permasalahan yang muncul dalam 

pembelajaran sehari-hari di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta. 

Kepala sekolah, guru Biologi dan 

peneliti senantiasa berupaya 

memperoleh hasil yang optimal 

melalui cara dan prosedur yang 

efektif sehingga dimungkinkan 

adanya tindakan yang berulang-ulang 

dengan revisi untuk meningkatkan 

hasil belajar. Di dalam penelitian ini 

peneliti melakukan kerja sama 

dengan guru bidang studi Biologi 

mulai dari : a) Dialog awal, b) 

Perencanaan tindakan, c) 

Pelaksanaan tindakan, d)  

Pemantauan (observasi), e)  

Perenungan (refleksi) pada setiap 

tindakan yang dilakukan, f)  

Evaluasi.  

TEKNIK PENGUMPULAN 

DATA 

Pada penelitian ini data 

diperoleh melalui beberapa cara, 

yaitu : 

a. Dokumentasi, digunakan untuk 

memperoleh data sekolah dan 

identitas siswa antara lain seperti 

nama siswa, nomor induk siswa 

dengan melihat dokumen yang 

ada di sekolah. 

b. Observasi, dilakukan oleh peneliti 

bersama guru mata pelajaran IPA 

yang digunakan untuk mengamati 

sikap siswa dalam interaksi 

pelajaran IPA, dapat dengan 

lembar pengamatan maupun 

dengan catatan lapangan yaitu 

catatan tertulis tentang apa yang 

didengar, dialami siswa dalam 

rangka pengumpulan data. 

c. Tes, digunakan untuk 

mengumpulkan data peningkatan 

hasil belajar. Jenis test yang 

digunakan adalah pos-test yang 

dilaksanakan setelah tindakan-

tindakan. 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif  

kualitatif, yaitu dengan cara 

menganalisis data perkembangan 

siswa dari siklus I sampai siklus 

terakhir, dalam penelitian ini peneliti 

akan menganalisis data dari siklus I 

sampai siklus II dengan 

menggunakan metode alur. 

Pada Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan deskriptif 

kualitatif data dianalisis sejak 

tindakan pembelajaran dilakukan, 

dikembangkan sampai perolehan 

data sampai dengan pengolahan data. 

Teknik yang digunakan adalah  

media alur, yang terdiri dari tiga 

kegiatan yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitan ini dilaksanakan di 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

yang berlokasi di Jl. Srikoyo 3 

Karangasem, Laweyan, Surakarta 

dengan No. Telp (0271) 738916, 

Kode Pos 57145. Sekolah ini berdiri 

dan beroperasi pada tahun 1987. 



Tujuan utama penelitian 

tindakan kelas ini adalah 

meningkatkan hasil belajar pada 

ranah kognitif dan afektif siswa. 

Hasil observasi proses pembelajaran 

Biologi sebelum penelitian 

menunjukkan tingkat keaktifan siswa 

rendah, rendahnya keaktifan siswa 

dalam belajar Biologi juga 

berdampak pada hasil belajar siswa. 

Hal ini dapat dilihat pada saat proses 

pembelajaran siswa yang merespon 

pertanyaan dari guru dan peneliti 

hanya ada beberapa siswa. 

Berdasarkan pembelajaran 

yang telah dilakukan pada siklus I 

sampai siklus II, hasilnya mengalami 

peningkatan baik aspek kognitif dan 

afektif. Penerapan strategi 

pembelajaran Make A Match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII A SMP Muhammadiyah 

10 Surakarta pada materi ekosistem 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Tabel 4.4. Hasil Belajar Siswa 

pada Ranah Kognitif Strategi 

Pembelajaran Make A Match 
Keterangan Nilai 

awal 

Siklu

s I 

Siklus 

II 

Nilai 

maksimal 

70 94 96 

Nilai minimal 30 58 62 

Rata-rata 58,2 73,5 83,6 

Banyaknya 

siswa yang 

mendapat nilai 

lebih dari 65 

12 

(42,8

%) 

20 

(71,4

%) 

27 

(96,4

%) 

Ranah kognitif nilai rata-rata 

nilai awal siswa kelas VII A SMP        

Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012 adalah 58,2. 

Dari penelitian yang telah dilakukan 

dengan tindakan yang disepakati 

menggunakan strategi pembelajaran 

Make A Match pada pembelajaran 

Biologi dengan materi ekosistem 

diperoleh hasil yaitu pada siklus I 

rata-ratanya meningkat menjadi 73,5 

dimana siswa yang mencapai nilai 

KKM (65) atau lebih dari nilai 65 

ada 20 siswa (71,4%), ini berarti 

mengalami peningkatan sebesar 15,3 

dari nilai rata-rata kelas awal siswa 

yaitu 58,2 dengan jumlah siswa yang 

mencapai nilai ketuntasan sebanyak 

12 siswa (42.8%). Setelah dilakukan 

tindakan yang terevisi pada siklus II 

ini, diperoleh hasil untuk rata-rata  

kognitif siswa meningkat 

sebesar 83,6 dengan jumlah siswa 

yang mencapai ketuntasan ada 27 

siswa (96,4%), ini berarti mengalami 

peningkatan  

sebesar 10,1. Dari hasil 

tersebut di atas dapat dinyatakan 

bahwa rata-rata hasil belajar Biologi 

siklus II lebih tinggi dibanding siklus 

I baik dilihat dari aspek kognitif 

(96,4% > 71,4% > 42,8% >). Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran Make A Match 

dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif siswa pada setiap siklusnya. 

Selain berupaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa 

pada ranah kognitif, penelitian ini 

juga meningkatkan proses hasil 

belajar siswa pada ranah afektif pada 

saat siklus I dan siklus II Pada ranah 

afektif indikator yang digunakan 

sebagai tolak ukur tercapainya 

peningkatan siswa yaitu: a) kesiapan 

dalam proses pembelajaran, b) 

keaktifan dan ketepatan dalam 

mengemukakan pendapat, c) 

keaktifan bertanya di dalam kelas, d) 

keaktifan menjawab pertanyaan, e) 

keaktifan dalam memperhatikan 

penjelasan dari guru. Skor atau nilai 

untuk setiap indikator yang diamati 

terdiri dari: 1 (berarti tidak baik), 2 

(berarti kurang baik),        3 (cukup 



baik), 4 (berarti baik) dan 5 (berarti 

sangat baik). 

Tabel 4.5. Kondisi Ranah Afektif 

Siswa Kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta 

Menggunakan Strategi 

Pembelajaran Make A Match 

Tingginya nilai ranah afektif 

siswa dalam proses pembelajaran 

Biologi dapat memperlancar dan 

memperbaiki jalannya proses 

pembelajaran. Setelah dilakukan 

penelitian nilai ranah afektif siswa 

mengalami peningkatan, dimana 

untuk prosentase siswa yang siap 

mengikuti pembelajaran pada siklus I 

dari 100% dan pada siklus II tetap 

yaitu sebesar 100% hal ini 

dikarenakan di SMP Muhammadiyah 

10 Surakarta siswa diwajibkan untuk 

datang sebelum jam 07.00 dan 

diwajibkan untuk selalu membawa 

buku pelajaran baik LKS maupun 

buku paket, keaktifan dan ketepatan 

dalam mengemukakan pendapat pada 

siklus I mencapai 53,6%, pada siklus 

II sebesar 69,2%, keaktifan bertanya 

di dalam kelas yang pada siklus I 

sebesar 56,4%, pada siklus II sebesar 

75%, keaktifan menjawab pertanyaan 

pada siklus I sebesar 72,8%, siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 

77,8%, keaktifan dalam 

memperhatikan penjelasan dari guru 

pada siklus I sebesar 72,8%, pada 

siklus II meningkat menjadi 81,4%. 

Tabel 4.6.  

Rata-rata Ranah Afektif Siswa 

Kelas VII A SMP Muhammadiyah 

10 Surakarta dengan Menerapkan 

Strategi Pembelajaran Make A 

Match.  

 

 

Dari hasil penskoran pada 

setiap deskriptor  maka diperoleh 

hasil rata-rata nilai afektif siswa pada 

siklus 1 adalah 16,82 mendapatkan 

kriteria (cukup berminat), pada siklus 

II meningkat menjadi 20,18 

(berminat). Skor atau nilai untuk 

setiap indikator yang diamati terdiri 

dari : 1 – 5 (berarti tidak berminat), 

10 – 14 (berarti kurang berminat), 15 

– 19 (berarti cukup berminat), 20 – 

24 (berarti berminat), dan nilai 25 

(berarti sangat berminat). 

Pembelajaran strategi Make A 

Match telah dilakukan secara 

kolaborasi antara peneliti dan guru 

bidang studi Biologi menyatakan 

bahwa dalam proses pembelajaran 

Biologi dengan menerapkan strategi 

pembelajaran tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar dan 

proses belajar pada siswa kelas VII A 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

pada Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Dalam penelitian ini, penilaian hasil 

belajar siswa meliputi dua ranah 

yaitu kognitif dan ranah afektif. 

No. 
Indikator 

Penilaian 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

1. 

kesiapan dalam 

proses 

pembelajaran 

100% 100% 

2. 

keaktifan dan 

ketepatan 

dalam 

mengemukakan 

pendapat 

53,6% 69,2% 

3. 

keaktifan 

bertanya di 

dalam kelas 

56,4% 75% 

4. 

keaktifan 

menjawab 

pertanyaan 

53,6% 77,8% 

5. 

keaktifan 

dalam 

memperhatikan 

penjelasan dari 

guru 

72,8% 81,4% 

Keterangan 
Siklus 

I 

Siklus 

II 

Nilai Rata-rata kelas 16,82 20,18 



Ranah kognitif meliputi pengetahuan 

dari siswa setelah diberikan 

pembelajaran, hal ini dapat diukur 

dari hasil post-test yang diberikan 

setelah siswa belajar dengan 

menggunakan strategi pembelajaran 

Make A Match. Hasil belajar afektif 

tidak dapat dideteksi dengan test, 

melainkan dengan menggunakan 

indikator-indikator sikap seperti : 1) 

kesiapan dalam proses pembelajaran, 

2) keaktifan dan ketepatan dalam 

mengemukakan pendapat, 3) 

keaktifan bertanya di dalam kelas, 4) 

keaktifan menjawab pertanyaan, 5) 

keaktifan dalam memperhatikan 

penjelasan dari guru. Indikator-

indikator tersebut nantinya akan 

digunakan untuk mengetahui apakah 

siswa tersebut berminat mengikuti 

pelajaran atau tidak. 

Dari hasil penelitian tindakan 

kelas menunjukkan bahwa hasil 

belajar Biologi mengggunakan 

strategi pembelajaran Make A Match, 

menunjukkan peningkatan baik dari 

ranah kognitif maupun afektif. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan rata-rata kognitif siswa 

pada setiap siklusnya hingga 

memperoleh nilai lebih besar dari 

KKM (65) yaitu 96,4%, adanya 

peningkatan ranah afektif proses 

pembelajaran tindakan kelas 

menunjukkan pada siklus II lebih 

baik dari pada siklus I : 

1. Keaktifan ranah afektif siswa 

dalam pembelajaran Biologi 

dengan strategi pembelajaran 

Make A Match pada  siklus I 

terlihat adanya peningkatan dari 

sebagian siswa sebelum siklus, 

perhatian siswa pada mata 

pelajaran Biologi dan semangat 

siswa dalam mengikuti pelajaran 

Biologi berkembang ke arah 

positif dibandingkan pada saat 

observasi awal, akan tetapi masih 

dalam skala kecil karena banyak 

siswa yang masih ramai dan 

berbicara dengan teman 

sebangkunya pada saat 

pembelajaran berlangsung serta 

kurangnya persiapan dalam 

mengikuti pelajaran sehingga 

kemampuan menerima pelajaran 

juga masih kurang. Hal ini terlihat 

dari masih adanya siswa yang 

memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru. Pada 

siklus I ini, pembelajaran masih 

berpusat pada guru. Guru masih 

menunjuk siswa untuk menjawab 

pertanyaan dari pertanyaan yang 

diberikan, akan tetapi pada saat 

memulai strategi pembelajaran 

Make A Match siswa bersedia 

mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik. Pada kesempatan ini 

guru memulai memanfaatkan 

jalannya strategi pembelajaran 

Make A Match  untuk mengarah 

pada proses pembelajaran, 

sehingga jalannya pembelajaran 

tidak menegangkan dan tidak 

membuat siswa jenuh. Pada saat 

proses pembelajaran, sebenarnya 

guru sudah memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 

mengemukakan pendapat maupun 

jawaban atas permasalahan yang 

diberikan, namun guru belum 

mendapat respon yang maksimal 

dari siswa dalam menanggapi 

pertanyaan. Pada Tindakan pada 

siklus II berjalan lebih baik jika 

dibandingkan dengan tindakan 

pada siklus siklus I, hal ini terlihat 

semakin siapnya semua siswa 

mengikuti pelajaran Biologi dan 

hampir semua siswa sudah mulai 

berkonsentrasi dan aktif dalam 



menjawab pertanyaan, sebagian 

siswa sudah berani 

mengemukakan pendapat tanpa 

harus ditunjuk oleh guru. 

Tindakan kelas pada siklus II 

berjalan lebih baik dari siklus I 

dan mulai nampak adanya 

peningkatan, karena hampir 

sebagian besar siswa sudah aktif 

dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Pada saat guru 

melakukan tanya jawab, hampir 

seluruh siswa terlibat aktif di 

dalamnya, siswa sudah mulai 

berani bertanya, tidak malu-malu 

lagi dalam mempresentasikan 

jawabannya dan jawaban yang 

disampaikan siswa sudah cukup 

baik, setiap siswa sudah 

membiasakan untuk selalu 

membawa buku paket serta hadir 

tepat waktu sebelum guru masuk 

di kelas, kondisi siswa dalam 

kelas sudah tenang tidak ramai, 

guru memberikan reward berupa 

point tambahan, memberikan 

motivasi tersendiri bagi siswa 

untuk aktif menjawab setiap 

pertanyaan dari guru dan 

mempresentasikan hasil dari 

kegiatan pembelajaran ke depan 

kelas. Dengan demikian suasana 

pembelajaran pada tindakan siklus 

II menjadi lebih efektif. 

1. Hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Biologi dengan 

strategi pembelajaran Make A 

Match.  

Tindakan kelas yang dilakukan 

selama penelitian juga bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dari segi ranah kognitif. Pada 

setiap akhir tindakan dari siklus I dan 

II siswa mengerjakan soal post-test, 

pemberian soal post-test ini bertujuan 

untuk mengukur kemampuan siswa. 

Hasil belajar siswa sebelum diadakan 

tindakan tergolong rendah dengan 

nilai rata-rata 58,2. Tetapi setelah 

dilakukan tindakan penelitian hasil 

belajar siswa mulai mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. 

Pada siklus I hasil belajar siswa 

belum mencapai target dengan nilai 

rata-rata 73,5. Hal ini disebabkan 

masih banyak siswa yang belum siap 

menghadapi post-test. Pada siklus II 

sudah mengalami peningkatan nilai 

rata-ratanya menjadi 83,6. Pada 

siklus II ada kenaikan yang 

signifikan sesuai dengan target yaitu 

90%, tetapi hasil belajar pada siklus 

II telah melebihi target yaitu 96,4%. 

Pada siklus II sebagian besar siswa 

sudah mendapatkan nilai rata-rata di 

atas nilai ketuntasan (KKM=65) 

karena siswa sudah mulai terbiasa 

mengerjakan soal post-test dan siswa 

sudah memahami materi yang 

diajarkan. 

Penelitian ini terhenti sampai 

siklus II karena pada siklus II sudah 

menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar yang sangat besar, 

dilihat dari ranah kognitif yang sudah 

mencapai target dalam penelitian ini 

yaitu sebesar 90%. Pada ranah 

kognitif rata-rata siklus II sebesar 

83,6 (96,4%) dan pada ranah 

afektifnya sudah menunjukkan 

adanya perubahan tingkah laku siswa 

ke arah yang lebih baik dan siswa 

menjadi berminat dalam belajar 

Biologi dibandingkan pada siklus 

sebelumnya yaitu siklus I. 

Berdasarkan langkah – langkah 

yang sudah diterapkan oleh peneliti 

dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Make A Match terdapat 

beberapa kelebihan dan kekurangan 

yang dapat diperoleh, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 



1. Kelebihan 

a. Ada peningkatan komunikasi 

antara guru dan siswa sehingga 

proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik dan 

menyenangkan. 

b. Perhatian siswa tertuju pada 

pelajaran karena strategi Make 

A Match memudahkan siswa 

dalam mempelajari suatu 

meteri. 

c. Dapat mengaktifkan siswa 

dalam hal bertanya maupun 

menjawab pertanyaan. 

d. Hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan, ini terlihat pada 

hasil nilai setiap siklus makin 

meningkat. 

2. Kekurangan 

a. Diperlukan bimbingan dari 

guru untuk melakukan 

kegiatan. 

b. Waktu yang tersedia perlu 

dibatasi jangan sampai siswa 

terlalu banyak bermain-main 

dalam proses pembelajaran. 

c. Guru perlu persiapan alat dan 

bahan yang memadai. 

Berdasarkan pembahasan di 

atas dapat diketahui bahwa 

penggunaan strategi pembelajaran 

Make A Match yang diterapkan pada 

siswa kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012 khususnya 

bidang studi Biologi pada materi 

ekosistem dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, ditinjau dari ranah 

kognitif dan afektif. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat 

diambil dari hasil penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi pembelajaran 

kooperatif Make A Match dapat 

meningkatkan hasil belajar 

Biologi siswa kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Penerapan strategi pembelajaran 

kooperatif Make A Match dapat 

meningkatkan nilai afektif siswa 

kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Berdasarkan hasil 

penelitian tindakan kelas yang 

bersifat kolaboratif dalam usaha 

untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dilihat dari segi ranah 

kognitif dan afektif siswa kelas 

VII A SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta  dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Make A 

Match, maka penulis mengajukan 

sejumlah saran sebagai berikut: 

1. Kepada guru Biologi 

a. Guru hendaknya memberikan 

penghargaan, seperti sanjungan 

atau pemberian nilai lebih 

(poin) kepada siswa. Hal ini 

bertujuan agar siswa 

termotivasi untuk 

mempresentasikan 

jawabannya, menyampaikan 

pendapatnya atau bertanya 

pada saat proses pembelajaran 

Biologi dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Make A 

Match. 

b. Guru sebaiknya memberikan 

kesimpulan atas jawaban yang 

telah dipresentasikan siswa. 

2. Kepada siswa 

a. Siswa hendaknya 

menumbuhkan keberanian 

untuk mempresentasikan 

jawabannya atau bertanya saat 

proses pembelajaran Biologi 

dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Make A Match.  



b. Dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Make A Match, 

sebaiknya siswa 

memperhatikan presentasi 

jawaban yang disampaikan 

oleh temannya. 

3. Terhadap peneliti berikutnya 

a. Peneliti berikutnya dapat 

melakukan penelitian yang 

serupa dengan penelitian ini 

tetapi dalam cakupan materi 

tertentu dan dengan 

menggunakan strategi 

pembelajaran tertentu. 

b. Peneliti berikutnya dapat 

meneliti lebih lanjut pengaruh 

positif dari strategi 

pembelajaran yang diminati 

siswa, sehingga siswa tidak 

merasa jenuh dan bosan dalam 

proses pembelajaran. 
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