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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE KOOPERATIF 

TIPE MAKE A MATCH 

(PTK Pembelajaran Matematika Kelas VIII  SMP Negeri 1 Ngemplak 

Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012) 

Enggar Pramu Rendika, A410070066, Jurusan Pendidikan Matematika,  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  

Muhammadiyah Surakarta, 2012, 69 halaman 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil  

belajar matematika menggunakan metode kooperatif tipe  Make A MAtch. Subjek 

penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Ngemplak  kelas VIII tahun ajaran 2011/2012 

yang berjumlah 36 siswa. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, test, 

catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini 

dilakukan secara diskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilaksanakan 

dengan melalui metode alur. Hasil penelitian ini yaitu: 1) pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode kooperatif tipe Make A Match dapat 

meningkatkan motivasi belajar. a) Motivasi siswa dalam mengerjakan soal latihan 

di depan kelas sebelum penelitian 16,67% , putaran I meningkat menjadi 22,22%, 

putaran II meningkat menjadi 27,78%, putaran III meningkat menjadi 66,67%. b) 

Motivasi siswa dalam mengemukakan ide sebelum penelitian 16,67%, putaran I 

meningkat menjadi 25%, putaran II meningkat menjadi 41,67%, putaran III 

meningkat menjadi 63,89%. c) Motivasi siswa bertanya sebelum penelitian 

13,89%, putaran I meningkat menjadi 22,22%, putaran II meningkat menjadi 

27,78%, putaran III meningkat menjadi 69,44%. d) Motivasi siswa dalam 

mengerjakan tugas sebelum penelitian 50% putaran I meningkat menjadi 69,44%, 

putaran II meningkat menjadi 77,78%, putaran III meningkat menjadi 83,33% 2) 

adanya peningkatan hasil belajar siswa sebelum penelitian 27,78% putaran I 

meningkat menjadi 41,67%, putaran II meningkat menjadi 50%, putaran III 

meningkat menjadi 69,44%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti 

menyimpulkan pembelajaran menggunakan metode kooperatif tipe Make A Match 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

Kata Kunci : Motivasi, Hasil Belajar, Make A Match. 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

 Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi perananya di masa 

yang akan datang (Oemar Hamlik, 2007: 14). Oleh karena itu proses 

pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu 

sendiri.menurut Anjar M. &Sembiring  R.K. (2000), matematika dikenal 

sebagai ilmu pengetahuan yang dapat menstrukturkan pola berpikir 

sistematis, logis, cermat, dan konsisiten. Rendahnya motivasi yang terjadi 

pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 1 Ngemplak Boyolali adalah kesiapan 

siswa dalam mengikuti pelajaran masih rendah, Sedangkan untuk hasil belajar 

untuk siswa juga masih rendah dengan masih banyaknya siswa yang belum 

memenuhi KKM. Motivasi dan hasil belajar memiliki hubungan 

kesebandingan dengan peningkatan mutu pendidikan. Salah satu kegiatan 

pembelajaran yang menekankan berbagai kegiatan tindakan adalah 

menggunakan model pembelajaran tertentu. Model pembelajaran “Make A 

Match” dinilai dapat diterapakan untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar matematika. 

  Model pembelajaran ini dalam penggunaannya siswa dituntut untuk 

menyimak penjelasan, lalu siswa juga harus bisa memecahkan masalah yang 

timbul yang berkaitan dengan materi dengan mencari pasangan untuk 

mencocokan jawaban atau soa sebelum waktunya. Siswa yang dapat 

menyelasaikannya tepat waktu kan diberi poin. Dengan model pembelajaran 

“Make A Match” maka pembelajaran akan berlangsung secara efektif. Untuk 



mempelajari matematika dibutuhkan adanya motivasi secara fisik untuk 

membantu hasil belajar matematika dan latihan secara kontinu sehingga siswa 

dapat mengembangkan segala hal yang dipelajari. 

 

Untuk mengatasi kurangnya motivasi siswa dalam pelajaran 

matematika maka perlu usaha peningkatan motivasi dengan memberi variasi 

metode pembelajaran yang bersifat kooperatif learning yang menarik atau 

menyenangkan yang melibatkan siswa yang dapat meningkatkan aktivitas dan 

tanggung jawab siswa. Pendekatan pembelajaran kooperatif memberikan 

pengaruh dan hasil belajar lebih positif daripada pembelajaran kompetitif 

(Marwiyanto 2007:109). 

 

KAJIAN TEORI 

 

 Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakan seseorang 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakan 

untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. 

Motivasi terjadi apabila seseorang mempunyai keinginan atau tindakan dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu. Motivasi merupakan konsep hipotesis untuk 

suatu kegiatan yang dipenagaruhi oleh persepsi atau tingkah laku seseorang 

untuk mengubah situasi yang tidak memuaskan atau tidak menyenangkan. 

Tujuan motivasi bagi seorang guru adalah untuk menggerakan atau memacu 

para siswanya agar timbul keinginan dan kemajuan untuk meningkatkan 

prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang 



diharapkan dan ditetapakan di dalam kurikulum sekolah (Purwanto, 2006: 

73). 

Menurut Damiyati dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang 

dapat dibpandang dari dua sisi yaitu dari sisi siswa dan dari sisi guru . Dari 

sisi siswa, hasisl belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih 

baik dibandingkan pada saat sebelum belajar. Menurut Abdurahman (2003 

:37) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setela melalui kegiatan belajar. 

Guna meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam kelas, 

guru menerapkan metode pembelajaran Make A Match. Metode Make A 

Match atau mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat 

diterapkan kepada siswa. Penerapan metode ini dimulai dari teknik yaitu 

siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum 

batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. 

Teknik metode pembelajaran make a match atau mencari pasangan 

dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu keunggulan tehnik ini 

adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau 

topik dalam suasana yang menyenangkan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian yang dilakukan merupakan penilitian tindakan kelas (PTK) 

yaitu penerapan model pembelajaran Make A Match untuk menigkatkan otivasi 

dan hasil belajar matematika. Penelitian ini diawali dengan suatu kajian awal 



terhadap problematika tertentu secara sistematis, hasilnya kemudian di jadikan 

dasar untuk mengatasi masalah-masalh tersebut. Penelitian tindakan ini 

merupakan kegiatan pemecahan masalah yang di mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan evaluasi yang hasilnya di gunakan sebagai masukan 

untuk refleksi yang di jadikan pertimbangan pada rencana tindakan berikutnya. 

Jenis penelirian ini melalui kerja kolaborasi antara guru pengajar bidang studi 

matematika, kepala sekolah dan peneliti. 

 Tempat penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ngemplak Boyolali 

kelas VIII F tahun ajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 36 siswa. Penelitian 

dilaksanakan dalam rentang waktu februari – mei 2012. Penelitian tindakan kelas 

di lakukan bersifat diskriptif kualitatif. Sumber data yang utama adalah peneliti 

yang melakukan tindakan dan siswa yang menerima tindakan. Pengambilan data 

dilakukan dengan obsevasi, catatan lapangan, test dan dokumentasi.Untuk 

keabsahan data nya sendiri penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data 

dan triangulasi metode. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

 Data – data yang diperoleh dari observasi yang dilakukan di SMP N 1 

Ngemplak Boyolali kelas VIII F yaitu didapat faktor indikator kurangnya motivasi 

belajar siswa yang terlihat misalnya: 



a. Keberanian mengerjakan soal didepan kelas sangat kurang. Hal ini 

ditunjukkan siswa yang tidak berani mengerjakan soal didepan kelas 

hanya siswa yang pandai berani mengerjakan soal didepan kelas 

b. Keaktifan siswa mengemukakan pendapat belum Nampak, karena 

pembelajaran didominasi oleh siswa yang aktif, belum semua siswa 

dapat mengeluarkan idea tau pendapat mengenai materi yang 

diajarkan 

c. Keberanian siswa menanggapi atau mengajukan pertanyaan masih 

rendah, hal ini terlihat siswa masih malu bertanya tentang materi 

yang belum paham 

d. Ada  beberapa siswa yang tidak mau mengerjakan tugas atau soal 

latihan dari guru, hal ini disebabkan karena siswa malas. 

Dengan adayan faktor diatas maka diperoleh data – data yang diperoleh 

dari motivasi belajar siswa kelas VIII F SMP N Ngemplak Boyolali dalam 

pembelajaran matematika dari sebelum tindakan sampai tindakan putaran 

III dapat disajikan daalam tabel berikut : 

Tabel 4.3 

Data peningkatan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui metode kooperatif tipe Make A Match 

No Aspek yang 

diteliti 

Sebelum 

penelitian 

Putaran 

I 

Putaran 

II 

Putaran 

III 

1. Motivasi dalam 

mengerjakan soal 

latihan di depan 

kelas 

16,67% 

 

 

 

22,22% 

 

 

 

27,78% 

 

 

 

66,67% 

 

 

 



2. 

3. 

4. 

Motivasi siswa 

dalam 

mengemukakan 

pendapat 

Motivasi siswa 

mengajukan 

pertanyaan 

Motivasi siswa 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

16,67% 

 

 

 

13,89% 

 

 

50% 

25% 

 

 

 

22,22% 

 

 

69,44% 

41,67% 

 

 

 

27,78% 

 

 

77,78% 

63,89% 

 

 

 

69,44% 

 

 

83,33% 

  

Tabel diatas menunjukan peningkatan motivasi belajar siswa kelas VIII F 

sebelum dan sesudah penelitian. Maka bisa disimpulkan bahwa: 

1. Bahwa setiap siklus siswa mengalami peningkatan motivasi belajar. 

2. Motivasi dalam maju didepan kelas meningkat dari 16,67% menjadi 

66,67%. 

3. Motivasi mengemukakan pendapat atau gagasan meningkat dari 16,67% 

menjadi 63,89%. 

4. Motivasi mengajukan pertanyaan meningkat dari 13.89% menjadi 69,44%. 

5. Motivasi siswa mengerjakan tugas meningkat dari 50% menjadi 83,33%. 

Adapun data peningkatan motivasi diatas dituangkan dalam grafik 

peningkatan motivasi belajar menggunakan metode kooperatif tipe Make A 

Match adalah sebagai berikut: 

 

 



Grafik Motivasi Siswa dalam Pembelajaran Matematika Melalui  

metode kooperatif tipe Make A Match  

 

 

Hasil belajar siswa sebelum dan setelah dilakukan tindakan dapat 

dirangkum dengan tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Data hasil peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui metode kooperatif tipe Make A Match 

No Aspek yang diteliti Sebelum 

penelitian 

Putaran 

I 

Putaran 

II 

Putaran 

III 

1. Kemampuan siswa 

mengerjakan soal dengan 

benar  

27,78% 

 

 

41,67% 

 

 

50% 

 

 

69,44% 
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 Tabel diatas menunjukan peningkatan hasil belajar kelas VIII F sebelum 

dan sesudah penelitian. Maka bisa disimpulkan bahwa 

1. Peningkatan hasil belajar siswa meningkat setiap siklus. 

2. Kemampuan soal mengerjakan soal dengan benar meningkat dari 27,78% 

menjadi 69,44%. 

Adapun data peningkatan hasil belajar diatas dapat dituangkan kedalam 

grafik peningkatan hasil belajar siswa menggunakan metode tipe 

kooperatif Make A Match adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran 

Matematika Melalui metode kooperatif tipe Make A Match 

 

 

Grafik diatas menunjukkan bahwa ada perubahan tindak mengajar 

yang berkaitan dengan peningkatan hasil belajar siswa, hasil belajar siswa 

dapat ditingkat dengan menggunakan metode kooperatif Make a Match. 

Hal ini dapat dilihat melalui ketuntasan mengerjakan latihan mandiri. 
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Dari data diatas  menunjukkan bahwa peningkatan motivasi dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui beberapa 

indikator – indikator yang mendukung yang bisa meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar dalam pembelajaran matematika. Selain itu peningkatan 

terjadi juga karena menggunakan metode kooperatif tipe Make a Match. 

Dalam penelitian ini ada yang mengalami peningkatan cukup signifikan, 

namun ada pula yang hanya mengalami sedikit peningkatan, meskipun 

demikian peniitian ini telah menunjukkan peningkatan atau perubahan 

perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga jawaban dari permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu ada peningkatan motivasi dan hasil belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan kubus dan balok setelah dilakuakan 

pembelajaran dengan menggunakan metode Make a Match . Solusi yang 

disepakati guru dn peneliti menunjukkan bahwa penelitian yang 

mengguanakan  metode kooperatif tipe Make a Match dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar matematika. 

 

KESIMPULAN 

 Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakuakan secara kolaboratif antara 

peneliti dan guru kelas VIII F dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

1. Tindakan yang dilakukan guru dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

motivasi siswa Pembelajaran ini khususnya pokok bahasan kubus dan 

balok. Data peningkatan aktivitas belajar siswa dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 



a. motivasi siswa dalam mengerjakan soal latihan di depan kelas setiap 

putaran semakin meningkat. Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal 

di depan kelas sebelum penelitian 16,67%, putaran I meningkat 

menjadi 22,22%, putaran II 27,78% , dan pada putaran III meningkat 

menjadi 66,67%.  

b. Motivasi siswa dalam mengemukakan pendapat setiap putaran 

semakin meningkat. Motivasi siswa dalam mengemukakan ide 

sebelum penelitian 16,67%, putaran I meningkat menjadi 25%, 

putaran II 41,67% , dan pada putaran III meningkat menjadi 63,89%. 

c. Motivasi siswa dalam bertanya setiap putaran semakin meningkat. 

Motivasi siswa dalam bertanya sebelum penelitian 13,89%, putaran I 

meningkat menjadi 222,22%, putaran II 27,78% , dan pada putaran 

III meningkat menjadi 69,44 %. 

d. Motivasi siswa dalam mengerjakan tugas setiap putaran semakin 

meningkat. Motivasi siswa dalam mengerjakan tugas ebelum 

penelitian 50%, putaran I meningkat menjadi 69,44% , putaran II 

77,78% , dan pada putaran III meningkat menjadi 83,33%. 

2. pembelajaran dengan metode kooperatif tipe Make A Match yang 

diterapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Siswa yang mendapatkan 

nilai diatas 60 sebelum penelitian 27,78%, putaran I meningkat menjadi 

41,67%, pada putaran II meningkat menjadi 50%, putaran III meningkat 

menjadi 69,44%. 



Kesimpulan penelitian ini bahwa penerapan metode kooperatif tipe 

Make A Match dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ngemplak Boyolali Tahun 

Ajaran 2011/2012. 
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