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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk meningkatkan kreativitas belajar IPS dengan menerapkan
strategi make a match (2) untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan menerapkan strategi
make a match pada siswa kelas IV SDN 2 Keprabon Polanharjo. Jenis penelitian ini adalah
Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN 2
Keprabon yang berjumlah 18 siswa. Metode pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan
kreativitas belajar dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV melalui penerapan strategi make
a match. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan indicator pencapaian kreativitas
belajar siswa dari pra siklus, ke siklus II pertemuan kedua yakni dari 18 siswa yang ada, dari
aspek sering mengajukan pertanyaan dari 27% meningkat menjadi 89%, kemampuan siswa
memberikan pendapat dari 22% meningkat menjadi 94%, kemampuan memberikan
tanggapan terhadap jawaban siswa lainnya dari 0% meningkat menjadi 89%, keterampilan
dalam menjawab pertanyaan guru dalam diskusi kelompok dari 0% meningkat menjadi 94%
dan keberanian dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari 0% meningkat
menjadi 89%. Selain itu prosentase hasil belajar siswa yang mencapai KKM ( 68) juga
menunjukkan peningkatan, pada pra siklus hanya mencapai 27%, pada siklus I pertemuan
pertama meningkat menjadi 50%, pada siklus I pertemuan kedua meningkat menjadi 55%,
pada siklus II pertemuan pertama meningkat menjadi 88% dan pada siklus II pertemuan
kedua meningkat sangat signifikan menjadi 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
dengan menerapkan strategi make a match dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan
kreativitas belajar siswa yang berdampak pada hasil belajar yang meningkat pula.

Kata kunci: kreativitas belajar, strategi make a match.



I. Pendahuluan

Mata pelajaran IPS cenderung menjadi mata pelajaran menuntut

siswa untuk membaca, memahami dan kemudian mengingat setiap materi

yang telah disampaikan oleh guru. Hal ini dikarenakan hampir seluruh

materi mata pelajaran IPS menerapkan media pendidikan adalah bersifat

konstektual. Sehingga menuntut siswa untuk lebih banyak membaca. Dan

seharusnya dalam mengikuti mata pelajaran tersebut, yang diingat siswa

berasal dari yang dibaca, dari yang didengar, dari yang dilihat, dari yang

dilihat dan didengar, dari yang dikatakan, dan sebagian yang terbesar

adalah dari yang dilakukan dan dikatakan (Mulyasa,2006:181). Hal ini

menunjukkan bahwa jika mengajar dengan banyak ceramah, maka materi

pelajaran yang diingat oleh siswa rendah jauh dari yang diharapkan. Tetapi

sebaliknya apabila siswa diminta untuk mengamati atau memperhatikan

suatu media visual dan secara langsung mempelajari materi dengan

melibatkan siswa untuk beraktivitas aktif selama proses pembelajaran,

maka materi pelajaran yang diingat oleh siswa akan mendapat nilai lebih

besar dan dapat meningkatkan kreativitas siswa daripada jika hanya

mendengarkan saja. Banyak siswa berpikir bahwa dengan cara tersebut

dapat mempengaruhi minat dan motivasi belajar siswa, karena mata

pelajarannya dianggap tidak menarik. Oleh karena guru selain

menggunakan metode ceramah juga menggunakan media pembelajaran

berupa media kartu.

  Permainan edukatif yang diaplikasikan dalam bentuk model

pembelajaran make a match  itu untuk meningkatkan kreativitas belajar

siswa kelas IV SD Negeri 2 Keprabon.

Berdasarkan hasil observasi pada siswa kelas IV SD Negeri 2

Keprabon kecamatan Polanharjo kabupaten Klaten tahun pelajaran 2012/

2013 menunjukkan bahwa kreativitas belajar siswa di dalam kelas  belum

optimal. Gejala tersebut terlihat pada data-data sebagai berikut yaitu: 25%

siswa tidak mengerti, 25 % siswa tidak memperhatikan, 25 % siswa yang

bertanya tentang materi yang belum dipahami, 25 % siswa pasif dan secara



keseluruhan  mempengaruhi kreativitas belajar siswa. Hal tersebut diatas

dapat diperjelas dengan hasil belajar hanya 25 % siswa yang mengerti dan

75 % siswa yang belum mengerti, hasil ini berdasarkan pada observasi

pada kegiatan pra siklus, dimana pada umumnya di sekolah pembelajaran

yang dilakukan cenderung terpusat pada guru (teacher center), kegiatan

pembelajaran yang demikian disebut juga pembelajaran tradisional. Cara

mengajar yang sering digunakan para guru mata pelajaran IPS adalah

ceramah pada setiap kegiatan belajar mengajar siswa hanya mendengar

dan mencatat.

Berdasarkan uraian diatas, maka guru memilih strategi pembelajaran

make a match untuk dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa pada

mata pelajaran IPS. Dalam strategi make a match siswa diharapkan

menjadi lebih aktif mengikuti proses pembelajaran. Sehingga akan lebih

mudah bagi siswa untuk memahami materi yang telah disampaikan. Salah

satu keunggulan strategi ini adalah peserta didik mencari informasi dengan

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam

bentuk soal- jawab dengan suasana yang menyenangkan. Setiap peserta

didik mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pembelajaran,

walaupun dilakukan secara berkelompok. Rangkaian pertanyaan dan

jawaban yang diberikan akan merangsang siswa untuk menemukan sendiri

informasi bukan sekedar menerima. Dengan demikian diharapkan semua

peserta didik  belajar dengan optimal dan hasil belajarnya meningkat.

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah Penelitian Tindakan

Kelas Diskriptif. Yang mana pada penelitian ini penulis mengamati,

mencatat kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah yang

menjelaskan fakta masalah dengan menyertakan solusi yang tepat

untuk mengatasi masalah yang timbul, yang mengakibatkan terjadinya

kegagalan pencapaian target selama proses pembelajaran berlangsung.



Kemmis dan Mc. Taggart dalam Rubino Rubiyanto (2009: 116)

menerangkan bahwa PTK adalah studi yang sistematis, terencana,

kritis untuk memperbaiki kinerja diri sendiri. Penelitian ini dilakukan

melalui proses kolaborasi antara peneliti, guru dan kepala sekolah di

sekolah yang bersangkutan.

Wahidmurni (2010: 51) menyatakan dalam PTK urutan metode

adalah sama dengan urutan langkah-langkah dalam siklus penelitian,

yakni: (1) perencanaan, (2) implementasi, (3) observasi, dan (4)

refleksi. Penelitian ini difokuskan pada tindakan-tindakan sebagai

usaha untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa dalam

pembelajaran IPS.

B. Seting Penelitian

1. Tempat

Di kelas IV SD Negeri 2 Keprabon kecamatan Polanharjo

kabupaten Klaten tahun pelajaran 2012/ 2013 semester genap.

Jumlah siswa kelas IV secara keseluruhan adalah 18 siswa yang

terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 8 siswi perempuan.

2. Waktu

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada minggu ke 3

bulan Januari 2013 dan direncanakan selesai pada minggu ke 2

bulan Maret 2013. Dan diadakan pada setiap jam pelajaran kelas IV

pada mata pelajaran IPS agar tidak mengganggu jadwal pelajaran

yang lain.

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Guru dan siswa kelas IV SD Negeri 2 Keprabon Kecamatan Polanharjo

Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/ 2013. Objek yang diteliti

adalah kreativitas belajar dan hasil belajar dengan penerapan strategi

make a match.



D. Prosedur

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian tindakan kelas model Kurt Lewin. Menurut Kurt Lewin

dalam terdiri dari empat tahapan, yaitu: 1)perencanaan, 2) aksi/

tindakan/ pelaksanaan, 3)observasi dan 4) refleksi.

E. Jenis Data

Berupa kartu pintar, pengamatan terhadap kreativitas belajar siswa

yang diambil pada kegiatan pra siklus hingga pada siklus 2 yang

merupakan pembelajaran yang telah menerapkan strategi make a match

dan dokumentasi selama pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung

untuk mengikuti perubahan sikap dan tingkah laku yang terjadi pada

siswa.

F. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan

teknik pengumpulan data yang  sesuai dengan situasi dan kondisi

penelitian. Mengingat fokus penelitian ini hanya terbatas pada

kreativitas belajar siswa, maka teknik yang digunakan untuk

mengumpulkan data adalah teknik observasi. Dalam penelitian ini

teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah:

1. Tes

Metode tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat

lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan,

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu

maupun kelompok (Suharmi Arikunto, 2006:150).

2. Observasi

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2007:220) observasi atau

pengamatan merupakan suatu teknik atau mengumpulkan data

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang

sedang berlangsung.



3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. (Suharmi

Arikunto, 2006:231).

4. Wawancara

Wawancara dilakukan guru terhadap siswa di dalam ruangan

kelas IV, dan dilaksanakan pada kegiatan appersepsi dan kegiatan

konfirmasi.

G. Instrumen Penelitian

Untuk melakukan tindakan kelas, peneliti perlu menyusun instrumen

penelitian yang dikembangkan bersama guru. Pengembangan

instrumen dilakukan melalui observasi dengan pedoman sebagai

berikut :

1. Observasi tindak mengajar yang sesuai dengan rencana

pembelajaran.

2. Observasi tindak belajar yang berkaitan dengan minat belajar siswa

dalam pembelajaran IPS.

H. Teknik Pemeriksaan Validitas Data

1. Validitas Data

Pada penelitian ini yang menjadi sumber penelitian adalah

siswa kelas IV SD Negeri 2 Keprabon. Validitas data dilakukan

dengan melakukan trianggulasi data dan review subjek penelitian.

Dan data yang dibutuhkan adalah data kualitatif maka teknik

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan observasi,

pengumpulan dokumentasi kegiatan pembelajaran, tes diagnosis

dan teknik non tes. Yang mana kesemuanya menganalisa

perkembangan tingkah laku siswa mulai dari kegiatan pra siklus

dan kegiatan perbaikan yang akan dilaksanakan dengan

menerapkan metode pembelajaran yang lebih sesuai. Mereview

kembali subjek penelitian ini dilakukan untuk menghindari



kemungkinan kesalahan mengisi instrumen karena tidak

memahami apa yang dimaksud oleh butir-butir instrumen. Untuk

menjamin pemantapan, ketepatan dan kebenaran data yang

dikumpulkan serta dicatat dalam penelitian, maka dipilih dan

ditentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas

data yang diperolehnya. Menurut Borg dan Gall (1983: 275) dalam

Purwanto (2010: 114) validitas merupakan derajat sejauh mana tes

mengukur apa yang ingin diukur.

Teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas data

adalah trianggulasi. Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik atau

metode pengumpulan data. Trianggulasi merupakan data berupa

informasi dari guru dan siswa tentang aktivitas siswa dalam kelas

dan tindakan yang diterapkan. Sedangkan trianggulasi teknik atau

metode pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan tes.

2. Validitas Instrumen

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila

mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi

pelajaran yang diberikan. Arikunto (2008: 67).

Dalam validitas instrumen penulis menggunakan validitas

isi. Uji validitas isi dilakukan dengan cara menyesuaikan soal tes

hasil belajar dengan materi pmbelajaran. Melalui uji validitas isi

semua soal tes diharapkan sesuai dengan indikator yang dibuat. Soal

tes dikatakan valid apabila soal tes mengacu pada indikator yang

dibuat.

I. Teknik Analisis Data

Analisis untuk data kualitatif adalah dengan analisis interaktif

komperatif atau membandingkan perkembangan dari kegiatan yang

pertama dengan kegiatan selanjutnya.

Menurut Moleong (2007: 280) analisis data adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan



satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis

deskriptif interaktif.

Untuk menganalisis data dari hasil observasi, digunakan teknik

yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992: 15-19) dengan tiga

tahap kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Ketiga tahap analisis tersebut dapat digambarkan sebagai

model interaktif berikut: (1) Tahap reduksi data, Reduksi data adalah

kegiatan yang mengacu kepada proses menyeleksi, menfokuskan,

mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang

diperoleh melalui observasi. (2) Tahap penyajikan  data,  Pada tahap ini

kumpulan informasi/data yang terorganisasi dan terkategori dituliskan

kembali, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data

tersebut. Penyajian data dalam hal ini, akan disajikan dalam bentuk

matriks. (3) Tahap penarikan kesimpulan, Pada tahap ini dilakukan

penarikan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap data yang telah

dikumpulkan. Dengan analisis ini, diharapkan dapat menjawab

permasalahan utama dalam penelitian. Sedangkan data dari kreativitas

belajar IPS dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan

statistik deskriptif.

J. Indikator Penilaian

Indikator merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan atau

tolok ukur dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian.

Pada penelitian ini, indikator yang menjadi pedoman keberhasilan

adalah meningkatnya kreativitas siswa melalui penerapan strategi

pembelajaran make a match pada IPS siswa kelas IV SD Negeri 2

Keprabon tahun pelajaran 2012/ 2013 dan diharapkan menambah

keingintahuan siswa terhadap mata pelajaran IPS serta meningkatkan

hasil belajar IPS. Dalam menentukan keberhasilan penelitian akan

tercapai, jika:



1. Peningkatan kreativitas siswa diukur dari beberapa aspek, yaitu (1)

sering mengajukan pertanyaan, (2) kemampuan siswa memberikan

pendapat, (3) kemampuan memberi tanggapan terhadap jawaban siswa

lain, (4) keterampilan dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan

guru dalam diskusi kelompok, (5) keberanian dalam mempresentasikan

hasil diskusi kelompok. Kreativitas siswa pada pembelajaran IPS kelas

IV dikatakan meningkat apabila 75% dari jumlah siswa dapat memenuhi

kelima aspek tersebut.

2. Hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS dapat mencapai KKM  68

dengan prosentase pencapaian 80% dari jumlah siswa kelas IV.

Berdasarkan uraian di atas, indikator pencapaian kreativitas siswa

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tabel Indikator Pencapaian

No Indikator Pencapaian Presentasi
Pencapaian

Cara Mengukur

1 Indikator kreativitas dalam
proses pembelajaran IPS dilihat
dari aspek: (1) sering
mengajukan pertanyaan, (2)
kemampuan siswa memberikan
pendapat, (3) kemampuan
memberi tanggapan terhadap
jawaban siswa lain, (4)
keterampilan dalam menjawab
dan menanggapi pertanyaan
guru dalam diskusi kelompok.
(5) keberanian dalam
mempresentasikan hasil diskusi
kelompok.

80% Dilakukan pengamatan
siswa selama proses
pembelajaran IPS
berlangsung dengan
berpedoman pada
lembar observasi yang
telah dibuat dengan
menghitung jumlah
siswa yang
menunjukkan respon
pada setiap indikator

2 Hasil belajar siswa pada
pembelajaran IPS.

100% Diukur dengan cara
menghitung jumlah
siswa yang telah tuntas
belajar, yaitu hasil
belajar mencapai KKM

 68.



III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

kreativitas belajar selalu mengalami peningkatan dari satu siklus ke siklus

berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan kreativitas

belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS.

Berdasarkan pada hasil observasi yang telah dilaksanakan sejak dari

kegiatan pra siklus, kegiatan siklus 1 dan kegiatan siklus 2 diperoleh fakta

bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan diperoleh hasil bahwa

penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan semangat

belajar siswa. Peningkatan kreativitas belajar tersebut dapat diperinci sebagai

berikut :

Peningkatan Kreativitas Belajar Siswa

Pra siklus, Siklus I, dan Siklus II
No Aspek Yang Dilihat Jumlah Siswa dan Prosentase Ket Selama

Siklus IIPra
Siklus

Siklus I Siklus II
Pert I Pert II Pert I Pert II

Sering
Mengajukan
Pertanyaan

5
27%

5
27%

6
33%

14
77%

16
89%

Berangsur-

angsur dari

semua aspek

menunjukkan

peningkatan

yang

signifikan dari

siklus ke

siklus

Kemampuan
Siswa
Memberikan
Pendapat

4
22%

7
38%

8
44%

15
83%

17
94%

Kemampuan
Memberi
Tanggapan
Terhadap
Jawaban Siswa
Lainnya.

0
0%

7
38%

12
66%

12
67%

16
89%

Keterampilan
Dalam Menjawab
Pertanyaan Guru
Dalam Diskusi
Kelompok.

0
0%

5
27%

7
38%

15
83%

17
94%

Keberanian
Dalam
Mempresentasika
n Hasil Diskusi
Kelompok.

0
0%

3
16%

8
44%

15
83%

16
89%



Dengan melihat tabel di atas dari semua aspek kreativitas mengalami

peningkatan dari pra siklus menuju siklus I dan dilanjutkan ke siklus II.

Peningkatan pun terlihat sangat signifikan. Kreativitas belajar siswa pada

kegiatan pra siklus terlihat sangat rendah karena guru masih menggunakan

metode konvensional dalam proses pembelajaran tanpa menerapkan strategi

belajar yang tepat dengan media pembelajaran yang sesuai. Sehingga siswa

menjadi pasif, tidak berkembang atau tidak kreatif dalam belajar dan hal

tersebut berdampak pada  hasil belajarnya.  Namun setelah peneliti

berkolaborasi dengan guru yang lebih senior yakni wali kelas V untuk

mengadakan penelitian dengan judul  Penerapan Strategi Make a Match

untuk Meningkatkan Kreativitas Belajar Pada Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas

IV SDN 2 Keprabon Polanharjo Klaten Tahun 2012/ 2013 , kreativitas belajar

siswa berangsur-angsur mengalami peningkatan. Demikian juga terjadi

peningkatan terhadap hasil belajar siswa.

Peningkatan Hasil Belajar Dari Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II

Berdasarkan pada hasil observasi yang telah dilaksanakan sejak dari

kegiatan pra siklus, kegiatan siklus 1 dan kegiatan siklus 2 diperoleh fakta

bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan diperoleh hasil bahwa

penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan semangat

belajar siswa.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

kreativitas belajar selalu mengalami peningkatan dari satu siklus ke siklus

berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan kreativitas

belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS. Hal ini sesuai dengan pendapat

Slavin (Isjoni, 2009:17) dalam Visty (2012: 75) yang menyatakan bahwa

dalam melakukan proses belajar mengajar guru tidak lagi mendominasi seperti

lazimnya saat ini, sehingga siswa dituntut untuk berbagi informasi dengan



siswa yang lainnya dan saling belajar mengajar sesama. Jadi secara

keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan

strategi make a match dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa terhadap

mata pelajaran IPS.

IV. Simpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kreativitas belajar siswa kelas IV SDN 2 Keprabon Polanharjo Klaten

selalu mengalami peningkatan dari satu siklus ke siklus berikutnya. Hal

ini mengindikasikan adanya peningkatan kreativitas belajar siswa

terhadap mata pelajaran IPS.

2. Hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Keprabon Polanharjo Klaten selalu

mengalami peningkatan dari satu siklus ke siklus berikutnya. Hal ini

mengindikasikan adanya peningkatan hasil belajar siswa yang sangat

signifikan terhadap mata pelajaran IPS.

3. Hipotesis yang berbunyi :

a. Penerapan strategi make a match dapat meningkatkan kreativitas belajar

siswa pada mata pelajaran IPS di kelas IV SDN 2 Keprabon kecamatan

Polanharjo kabupaten Klaten tahun pelajaran 2012/ 2013.

b. Penerapan strategi make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa

pada mata pelajaran IPS di kelas IV SDN 2 Keprabon kecamatan

Polanharjo kabupaten Klaten tahun pelajaran 2012/ 2013.

Setelah dilakukan penelitian terbukti kebenarannya. Jadi sesuai

keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

penerapan strategi make a match ternyata dapat meningkatkan

kreativitas belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS.

4. Dalam setiap siklus selalu membawa dampak positif kearah peningkatan

kreativitas belajar siswa. Selain itu dengan penerapan strategi make a

match membuat suasana kelas menjadi kondusif, menyenangkan dan jauh

dari kesan membosankan atau menakutkan bagi siswa.
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