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ABSTRAK 
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HASIL BELAJAR IPA PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 JIWAN 

KARANGNONGKO KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013 
 

Sri Wahyuningsih, A54B090075, Program Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 64 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA melalui metode Make A Match. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian 
ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Jiwan yang berjumlah 32 
siswa terdiri dari 16 laki-laki dan 16 perempuan dan obyek 
penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Metode pengumpulan data 
dengan observasi, tes, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan 
dalam 2 siklus yang terdiri dari 4 tahap yaitu : perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa rata -rata hasil belajar siswa sebelum ada 
tindakan adalah 58,6. Setelah dilakukan pembelajaran dengan 
menggunakan metode Make A Match pada siklus I rata-rata hasil 
belajar siswa meningkat menjadi 64,4 pada siklus II rata -rata hasil 
belajar siswa meningkat menjadi 76,9 . Secara keseluruhan dengan 
menerapkan metode Make A Match mampu meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA Siswa kelas IV SD Negeri 2 
Jiwan. 

 
Kata kunci : metode Make A Match, hasil belajar siswa, belajar 

IPA. 
 
 
A. PENDAHULUAN  

       Salah satu masalah pembelajaran di sekolah-sekolah adalah banyak siswa 

yang memperoleh hasil belajar rendah. Hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, baik berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Faktor-

faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya penggunaan 

metode pembelajaran dan media pembela jaran. Oleh karena itu perlu adanya 

inovasi dalam pembelajaran.    

       Permasalahan mata pelajaran IPA ini berasal dari  rendahnya kemampuan 

siswa memahami materi pembelajaran, media sebagai penunjang proses belajar 

mengajar penggunaannya masih sangat terbatas, minimnya gagasan 
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pembelajaran yang berasal dari karakteristik siswa, dan kurang tepat metode 

pembelajaran yang digunakan.  

       Agar konsep IPA dipahami siswa, maka guru harus mengetahui dan 

memahami cara penyampaian materi yang diajarkan. Guru dituntut untuk 

mengorganisasikan komponen yang ada dalam situasi mengajar. Guru 

menerapkan metode mengajar yang menyenangkan. 

       Nerissa  telah melakukan penelitian tentang penerapan metode Make  A 

Match  untuk meningkatkan hasil belajar biologi dan keaktifan siswa. Begitu juga 

Firman mengadakan penelitian tindakan kelas tentang penggunaan metode 

pembelajaran Make A Match  guna meningkatkan motivasi dan kreativitas 

belajar. 

       Hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Jiwan rendah. pembelajaran 

yang dilakukan diperoleh  nilai di bawah KKM (70) dengan rata-rata 58,6. 

Menurut peneliti, faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar IPA (sains) 

siswa, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu 

rendahnya minat siswa belajar. Faktor dari luar yaitu kurangnya perhatian dan 

motivasi orang tua. Selain itu, guru memilih metode yang tidak  tepat. 

       Peneliti ingin memperbaiki faktor yang berasal dari guru sebagai pengajar. 

Prinsip pembelajaran IPA (sains) dilakukan dengan tindakan pembelajaran 

menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi siswa. 

       Pemilihan metode yang tepat mempengaruhi tingkat konsentrasi karena 

siswa akan tertarik dan senang terhadap mata pelajaran yang diajarkan, 

mempercepat dan mempermudah menerima materi pelajaran, serta kematangan 

pemahaman terhadap materi pelajaran. Peningkatan keefektifan pembelajaran, 

misal guru  menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, 

alat peraga, dan media. Alat peraga dan metode yang tepat membantu 

memaha mi siswa dalam belajar IPA (sains). 

 Tujuan yang ingin dicapai peneliti   adalah : 1).Untuk mengetahui  suasana 

penerapan metode make a match dalam pembelajaran IPA (sains) siswa kelas IV 

SD Negeri 2 Jiwan Karangnongko Klaten .2) Untuk mengetahui proses 

penerapan  metode make a match dalam pembelajaran IPA (sains) siswa kelas 



v 
 

IV SD Negeri 2 Jiwan Karangnongko Klaten 3). Untuk mengetahui hasil 

penerapan metode make a match  dalam pembelajaran IPA (sains) yang dicapai 

siswa  kelas IV SD Negeri 2 Jiwan Karangnongko Klaten . 

 

B. METODE PENELITIAN 

 Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di ruang kelas IV SDN 2 Jiwan, 

Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Waktu pelaksanaan tindakan 

kelas adalah bulan September sampai   dengan bulan oktober 2012.  

Subjek dalam pene litian adalah siswa kelas IV SDN 2 Jiwan, 

Karangnongko, Klaten tahun pelajaran 2012/2013. Jumlah siswa yang menjadi  

subjek penelitian adalah 32 siswa dengan rincian 16 siswa laki-laki dan 16 siswa 

perempuan.  

Tahap pelaksanaan penelitian ini berdasarkan Arikunto (2007), terdiri 

dari empat kegiatan utama yang dilakukan dalam siklus berulang perencanaan, 

tindakan, observasi , dan refleksi. 

Data yang diperoleh dalam penelitian tindakan kelas ini adalah data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes tertulis 

siswa dan data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan teman sejawat. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah 

sebagai berikut : Observasi,  Tes tertulis, Dokumentasi  

Agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya, maka validitas data perlu dilakukan. Penelitian ini teknik aliditas 

data akan digunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 1998: 

178). Penelitian ini akan digunakan teknik triangulasi metode, yaitu penelitian 

dengan menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk mengumpulkan data 

yang sejenis atau sama.  

Data yang diolah be rupa angka dan hasil observasi. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah data kualitatif da data kuantitatif.Indikator yang 

ditetapkan pada siklus ini adalah (1) semua siswa aktif dan kreatif dalam 
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pembelajaran IPA, (2) 80% siswa dapat belajar dengan menemukan pasangan 

materi (kartu) dengan benar, dan (3) 80% siswa memperoleh nilai hasil evaluasi 

belajar di atas = KKM (70).  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi prasiklus dalam pembelajaran IPA pada kompetensi dasar akar 

dan batang tumbuhan, guru masih menggunakan metode ceramah. Pembelajaran 

masih terpusat pada guru. Guru menjelaskan materi IPA dengan metode ceramah 

tanpa menggunakan alat peraga sehingga siswa merasa bosan dan belum aktif 

mengikuti pembelajaran. Aktivitas belajar siswa mendengarkan penjelasan guru 

dan mengerjakan tugas dari guru.  

Kegiatan awal guru tidak mendahului pembelajaran dengan melakukan 

apersepsi, memotivasi siswa, dan memeriksa kesiapan siswa sehingga awal 

pembelajaran siswa sudah tidak merasa tertarik pada pembelajaran IPA. Suasana 

pembelajaran menjadi membosankan. Siswa menjadi pasif tidak berani bertanya 

sehingga proses pembelajaran yang dilakukan tidak lancar. 

Kegiatan inti, guru menyampaikan materi IPA tentang hubungan antara 

srtuktur bagian tumbuhan dengan fungsinya tanpa menggunakan alat peraga dan 

metode yang tepat. Guru  terlalu cepat dalam menyampaikan materi sehingga 

siswa sulit menerima materi IPA yang disampaikan guru. Siswa dalam 

mengikuti pembelajaran mendengarkan saja sehingga siswa tidak terlibat dalam 

pembelajaran. Suasana seperti ini  membuat pembelajaran tidak menyenangkan 

karena dalam pembelajaran siswa merasa bosan, ngantuk tidak tertarik dan 

banyak siswa yang berbicara dengan temannya. Suasana pembelajaran yang 

tidak menyenangkan membuat proses pembelajaran tidak lancar.         

Kegiatan akhir yang dilakukan guru sebelum dikenai tindakan/perbaikan I, 

guru jarang sekali membuat kesimpulan dari apa yang telah dipelajari, sehingga 

tidak ada penguatan materi terhadap siswa. Siswa kurang menguasai materi 

pembelajaran IPA dengan baik karena guru tidak melakukan tanya jawab atau 

tidak ada penguatan. Hal tersebut menyebabkan rendahnya hasil belajar IPA. 
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Nilai pembelajaran IPA (Sains), siswa kelas IV SDN 2 Jiwan 

Karangnongko Klaten pada kompetensi dasar struktur akar dan batang tumbuhan 

sebelum menerapkan metode Make A Match, nilai rata-ratanya masih rendah.  

Hasil evaluasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 6 siswa 

yang  mencapai KKM (70), sedangkan 26 siswa memperoleh nilai di bawah 

KKM (70). Nilai rata -rata 58,6 dengan ketuntasan secara klasikal sebesar18,7 %.  

Hasil tersebut menunjukkan masih rendahnya nilai hasil belajar IPA siswa kelas 

IV SDN 2 Jiwan. Pada kondisi awal dapat dikatakan pembelajaran yang 

dilakukan belum mencapai tujuan yang diharapkan sehingga harus dilakukan 

suatu tindakan pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan  hasil belajar 

siswa agar mencapai KKM.  

Hasil belajar IPA tentang hubungan antara struktur akar dan batang 

tumbuhan dengan fungsinya masih rendah, maka guru melakukan inovasi dalam 

pembelajaran agar prestasi belajar IPA meningkat diantaranya dengan 

menerapkan metode pembelajaran Make A Match dengan tujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA. 

Siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, 20 September 2012. Ada 4 tahap 

penelitian dilakukan, yaitu : perencanaan, tindakan ,pengamatan, dan refleksi. 

Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut : Tahapan ini merencanakan 

pembelajaran IPA dengan metode Make A Match pada kompetensi dasar 

hubungan antara struktur akar tumbuhan dengan fungsinya. Berpedoman pada 

kurikulum KTSP yang ada pada mata pelajaran IPA. Perencanaan penelitian 

pada siklus I adalah sebagai berikut : (1) guru menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebelum melaksanakan pembelajaran IPA tentang 

kompetensi dasar hubungan struktur antara akar tumbuhan dengan fungsinya. (2) 

guru mempersiapkan bahan atau materi dan alat peraga berupa kartu yang akan 

digunakan sebagai media pembelajaran, (3) guru mempersiapkan LKS, (4) guru 

mempersiapkan soal eva luasi yang akan digunakan pada akhir pembelajaran 

siklus I, (5) mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung, seperti ruang kelas, 

dan (6) mempersiapkan pedoman observasi.  
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Pelaksanaan tindakan siklus I, pembelajaran dilaksanakan selama 2 jam 

pelajaran (2x35 menit). Pembelajaran dilaksanakan dengan metode Make A 

Match  pada kompetensi dasar hubungan antara struktur akar tumbuhan dengan 

fungsinya.  

Deskripsi pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dipaparkan sebagai 

berikut : Kegiatan Awal meliputi : Guru mengucapkan salam, Guru mengajak 

berdoa sesuai dengan agama masing-masing, Presensi,guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dipelajari, Guru 

menyampaikan apersepsi, Guru memotifasi siswa untuk belajar, aktif dalam 

pembelajaran di dalam kelas, serta mengembangkan jiwa kooperatif dengan 

siswa lain (Perhatian). Kegiatan Inti terdiri dari : Guru menyampaikan materi  

IPA  tentang hubungan antara struktur akar tumbuhan dengan fungsinya secara 

garis besar , Guru mempersiapkan alat peraga berupa kartu soal dan kartu jawab 

yang akan digunakan dalam pembelajaran IPA, Guru mendemonstrasikan alat 

peraga berupa kartu soal dan kartu jawab dan memberi contoh cara 

menggunakannya, Guru membagikan alat peraga berupa kartu soal dan kartu 

jawab kepada setiap siswa. , Setiap siswa menerima  sebuah kartu soal/kartu 

jawab yang dibagikan guru, Siswa memikirkan soal/jawaban pada kartu yang 

dipegang, Siswa mencari pasangan soal/jawaban yang cocok dengan kartu yang 

dipegangnya, Setelah bertemu dengan pasangannya, siswa berdiskusi mengenai 

kartu-kartu yang ada pada kelompoknya, Salah satu siswa mewakili 

kelompoknya presentasi hasil diskusi, Guru memberi klarifikasi atas jawaban 

siswa, Guru bersama siswa melakukan Tanya jawab. Dan Kegiatan Akhir 

meliputi : Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa, Guru memberi 

pekerjaan rumah, Guru menutup pelajaran dengan membaca Hamdallah . Proses 

pembelajaran IPA tentang hubungan antara struktur akar tumbuhan dengan 

fungsinya masih belum lancar. Siswa masih merasa kurang senang te rhadap 

pembelajaran IPA dengan metode Make A Match . Hal ini terlihat siswa dalam 

mengerjakan soal tidak dapat selesai dan siswa dalam mencari pasangan masih 

ada yang salah. Masih ada siswa yang kurang sungguh-sungguh dalam 

mengikuti pembelajaran IPA. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian 
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dan bimbingan dari guru, guru menyampaikan materi terlalu cepat bagi siswa, 

pengaturan waktu yang kurang, dan siswa masih kurang paham tentang cara 

memainkan kartu soal/jawab.  

Hasil evaluasi pada siklus I, menunjukkan bahwa sebanyak 15 siswa  (46,9 

%) dari 32 siswa belum mencapai KKM (70) dan 17 siswa (53,1 %)  dari 32 

siswa telah mencapai KKM (70), sehingga penelitian pada siklus I harus 

dilanjutkan ke siklus berikutnya (siklus II) untuk memperbaiki dan 

meningkatkan nilai hasil belajar IPA untuk mencapai kriteria yang telah 

ditetapkan.Hasil evaluasi dapat disajikan pada grafik berikut : 

Hasil pengamatan selama proses pembelajaran IPA dengan metode 

pembelajaran Make A Match pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar dibandingkan dengan nilai pada kondisi awal siswa. Hasil refleksi 

pada siklus I ternyata belum sesuai seperti yang diinginkan, yaitu : (1) masih ada 

beberapa siswa yang kurang sungguh-sungguh dalam belajar seperti siswa salah 

dalam memilih pasangan yang cocok dengan tulisan kartunya, (2) masih perlu 

perubahan terhadap ketergantungan siswa pada guru, dan  (3) peningkatan atau 

perubahan nilai hasil belajar siswa belum menunjukkan hasil yang maksimal, 

karena masih ada 15 siswa yang belum tuntas dalam belajar.  

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa penyebab kurang 

berhasilnya tindakan pada siklus I adalah : (1) anak masih asing terhadap metode 

yang diterapkan, (2) masih ada siswa yang kurang sungguh-sungguh dalam 

belajar karena kurang perhatian dari guru, (3) guru belum dapat menguasai 

kondisi pembelajaran dengan baik, sehingga masih ada beberapa siswa yang 

terlihat belum  aktif dalam proses pembelajaran, dan (4) kurangnya motivasi 

yang diberikan guru kepada siswa untuk aktif sehingga pembelajaran masih 

didominasi guru.  

Perbaikan pada siklus selanjutnya perlu diadakan revisi dan rencana dari 

tindakan kelas siklus I. Hasil refleksi tindakan kelas siklus I, maka revisi yang 

disepakati antara peneliti dan guru sebagai berikut : (1) guru mengupayakan 

proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, (2) guru harus mengaktifkan 

siswa untuk betanya, (3) guru bertindak tegas terhadap murid yang cenderung 
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ramai, dan (4) guru lebih meningkatkan bimbingan kepada siswa, agar siswa 

termotifasi untuk aktif dalam belajar. 

 Guru dan observer sepakat untuk melanjutkan ke siklus II dengan lebih 

meningkatkan kegiatan dan proses pembelajaran Make A Match secara 

maksimal. Siklus berikutnya diharapkan siswa lebih fokus dalam mengikuti 

pembelajaran serta guru membimbing siswa secara optimal untuk mencapai hasil 

yang diharapkan. 

Siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 27 September 2012. Ada 4 tahap 

yang dilakukan : perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pada siklus II 

ini dilakukan tindakan seperti pada siklus I. Materi pelajaran yang dibahas 

berbeda dengan siklus I yaitu materi IPA  kelas IV tentang hubungan antara 

struktur batang tumbuhan dengan fungsinya. Siklus II ini dilaksanakan satu kali 

pertemuan (70 menit). 

Perencanaan penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut : (1) 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang materinya berbeda 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus I dengan kompetensi 

dasar hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya , (2) 

mempersiapkan materi IPA dan alat peraga kartu yang berisi soal dan kartu yang 

berisi jawaban sebagai media pembelajaran, (3) menyiapkan lembar Kegiatan  

Siswa (LKS) , (4) mempersiapkan evaluasi yang digunakan pada akhir 

pembelajaran siklus II , (5) mempersiapkan fasilitas pendukung seperti ruang 

kelas yang diatur sebelum siswa masuk kelas, dan (6) mempersiapkan pedoman 

observasi. 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, maka tindakan tambahan yang 

direncanakan pada siklus II ini adalah : (1) memberikan pengaturan waktu yang 

lebih ba ik, (2) menjelaskan cara memainkan kartu dengan lebih jelas, dan (3) 

memberikan motivasi dan bimbingan kepada siswa yang masih binggung dalam 

mencari pasangan dan siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

evaluasi.  
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Pembelajaran siklus II dilaksanakan selama 2 jam pelajaran (70 menit). 

Pembelajaran dilaksanakan dengan metode Make A Match pada kompetensi 

dasar hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya.  

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran IPA tentang hubungan antara 

struktur batang dengan fungsinya menunjukkan sejumlah 2 siswa (6,3 %) dari 32 

siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM(70). Sebanyak 30 siswa (93,7 %) 

dari32 siswa mendapat nilai di atas KKM(70). Nilai rata-rata kelas 76,9 dengan 

nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 60.  

Berdasarkan hasil pembelajaran  IPA tentang hubungan struktur batang 

tumbuhan dengan fungsinya  dengan metode Make A Match pada siklus II secara 

umum telah menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Yaitu adanya 

peningkatan nilai hasil belajar apabila dibandingkan dengan nilai siswa pada 

kondisi awal dan nilai siswa pada siklus I. 

Peningkatan hasil belajar siswa disebabkan beberapa hal diantaranya : (1) 

Guru dan siswa telah melaksanakan pembelajaran IPA tentang batang tumbuhan 

dengan metode Make A Match   dengan baik sehingga siswa aktif dalam proses 

pembelajaran, (2) Siswa telah paham benar tentang cara menggunakan kartu 

sehingga siswa tertarik dan termotifasi terhadap pembelajaran IPA, dan (3) 

Pemilihan metode yang tepat (Make A Match ) dan penggunaan alat peraga 

(kartu) dalam pembelajaran IPA tentang batang tumbuhan dapat meningkatkan 

minat belajar siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil belajar  IPA pada kondisi awal diketahui nilai rata -rata sebesar 58,6 

terdapat 26 siswa (81,3 %) dari 32 siswa yang nilainya dibawah KKM (70) dan  

6 siswa (18,7 %) yang nilainya mencapai KKM (70). Ketuntasan secara klasikal 

18,7 % data tersebut secara klasikal belum mencapai ketuntasan. 

Hasil tes pada siklus I, diketahui rata -rata nilai IPA 64,4 sebanyak 17 

siswa(53,1 %) dari 32 siswa mencapai ketuntasan dan sebanyak 15 siswa (46,9 

%) dari 32 siswa belum mencapai ketuntasan. Ketuntasan secara klasikal 

mencapai 53,1 % dari data tersebut. Jadi secara klasikal belum mencapai 

ketuntasan.  
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Hasil tes pada siklus II,diketahui rata-rata nilai IPA sebesar 76,9 sebanyak 

30 siswa (93,7 %) dari 32 siswa telah mencapai KKM (70) dan sebanyak 2 siswa 

(06,3 %) dari 32 siswa belum mencapai KKM (70). 

 

D. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan metode Make A Match  dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Jiwan, Karangnongko, Klaten. Hal ini terbukti : 

Suasana belajar menjadi lebih menyenangkan tidak membosankan siswa belajar 

dengan penuh semangat, gembira, dan konsentrasi, Proses belajar mengajar 

siswa menjadi aktif, Peningkatan hasil belajar siswa. 
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