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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui 

pembelajaran Make A Macth pada siswa kelas IV SD Negeri Suwaduk 01 

Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2013/2014. Jenis Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 2 siklus.  Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Juni-September. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD N 

Suwaduk 01 yang berjumlah 22 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

pengamatan pengelolaan pembelajaran  Make A Macth dan hasil belajar siswa. 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan tes.  Prosedur penelitian  meliputi:  identifikasi masalah, 

perencanaan, penyusunan program tindakan, pelaksanaan tindakan (Siklus I dan 

II), pengamatan, dan analisis serta refleksi. Masing-masing siklus terdiri atas empat 

tahapan yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, 

dan refleksi hasil pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan  adanya peningkatan 

dalam hasil belajar siswa.  Sebelum pelaksanaan tindakan. hasil belajar siswa 

rendah. Siswa  yang mencapai KKM IPA hanya 45%. Setelah dilaksanakan 

tindakan pada Siklus I maka hasil belajar siswa meningkat, siswa yang mencapai 

KKM IPA meningkat menjadi 68%.  Pada Siklus II  hasil belajar siswa meningkat 

lagi, siswa yang mencapai KKM IPA menjadi 95%. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  pembelajaran Make A Macth dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Suwaduk 01 Kecamatan 

Wedarijaksa Tahun 2013/2014 pada materi struktur kerangka tubuh manusia dan 

fungsinya.. 

Kata Kunci: hasil belajar, Pembelajaran Make A MActh  

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

1. Latar belakang 

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan adalah membimbing siswa untuk 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang akan 

digunakannya untuk menjalani kehidupan. Sehingga, suatu pendidikan dapat 

dikatakan berhasil apabila siswa memperoleh perubahan ke arah yang lebih 

baik dalam perkembangan pengetahuan,  penguasaan keterampilan,  dan 

perubahan sikap positif dalam kehidupannya.  

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan  mata pelajaran yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari dan merupakan mata pelajaran menghafal 

konsep, tetapi siswa beranggapan bahwa mata pelajaran ini sulit. Di  Kelas 

IV SD Negeri Suwaduk 01 Kecamatan Wedarijaksa Tahun  Ajaran 

2012/2013, nilai mata pelajaran IPA  di kelas IV materi kerangka tubuh 

kurang dari 70. Siswa yang mencapai nilai KKM IPA hanya 45 %.  Hal ini 

menunjukkan rendahnya hasil belajar siswa. 

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 itulah 

peneliti mencoba mengembangkan pendekatan kooperatif dalam 

pembelajaran dengan metode pembelajaran Make A Match 

2. Perumusan Masalah 

a. Apakah melalui penerapan  pembelajaran  Make a Macth dapat 

meningkatkan hasil  belajar  IPA kelas IV SD Negeri Suwaduk 01 ?  



b. Apakah terjadi peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran IPA Make 

A Macth dari siklus I ke siklus 2? 

3. Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui pembelajaran Make A 

Macth pada siswa kelas IV SD Negeri Suwaduk 01 Kecamatan 

Wedarijaksa Tahun 2013/2014. 

4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi siswa : Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

mata pelajaran IPA khususnya materi Rangka  

b. Bagi Guru:  Memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya  untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c. Bagi sekolah : Bagi sekolah penelitian tindakan kelas ini dapat 

membantu peningkatan mutu pembelajara sehingga secara keseluruhan 

hasil pembelajaran siswa dapat meningkat 

 

B. Landasan Teori 

1.  Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang 

benar, dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih (valid) sehingga 

dihasilkan kesimpulan yang betul  (Leo Sutrisno, 2000). Ilmu Pengetahuan 

Alam  merupakan suatu bidang studi yang melatih penalaran supaya berfikir 

kritis, sistematis, logis, kreatif, dan kerjasama yang efektif. Ke depan berfikir 



kritis,  sistematis, logis, kreatif,  dan kerjasama yang efektif sangat 

diperlukan dalam kehidupan modern. 

Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar bertujuan agar siswa : memahami 

konsep-konsep IPA, memiliki keterampilan proses, mempunyai minat 

mempelajari alam sekitar, bersikap ilmiah, mampu menerapkan konsep-

konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari, mencintai alam sekitar, serta menyadari 

kebesaran dan keagungan Tuhan.  

2.   Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa adalah nilai yang diperoleh siswa selama kegiatan 

belajar mengajar, belajar diartikan sebagai gejala perubahan tingkah laku 

yang relative permanent dari seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. De 

Cecco (dalam Witjaksono,1985:6). Menurut Gagne (dalam Witjaksono, 

1985: 6 ) belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam disposisi atau 

kapabilitas seseorang, dalam kurun waktu tertentu, dan bukan semata-mata 

sebagai proses pertumbuhan. Pendapat senada juga di utarakan oleh Susanto 

(1991: 1) yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana otak 

atau pikiran mengandalkan reaksi terhadap kondisi-kondisi luar dan reaksi itu 

dapat di modifikasi dengan pengalaman-pengalaman yang dialami 

sebelumnya.  

3. Pengertian Pembelajaran Make A Macth  

  Model pembelajaran make and match  adalah sistem pembelajaran 

yang mengutamakan penanaman kemampuan sosial terutama kemampuan 



bekerja sama, kemampuan berinteraksi disamping kemampuan berpikir cepat 

melalui permainan mencari pasangan dengan dibantu kartu  (Wahab, 2007 : 

59). Model  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 

Langkah-langkah penerapan metode make a match sebagai berikut: 

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau 

topik yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian 

lainnya kartu jawaban. 

b. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/jawaban. 

c. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

d. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 

Misalnya: pemegang kartu yang bertuliskan nama tumbuhan dalam 

bahasa Indonesia akan berpasangan dengan nama tumbuhan dalam 

bahasa latin (ilmiah). 

e. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin. 



f. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya 

(tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) akan 

mendapatkan hukuman, yang telah disepakati bersama. 

g. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu 

yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

h. Siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa lainnya yang 

memegang kartu yang cocok. 

i. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap 

materi pelajaran. 

  

C.Metode Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri Suwaduk 01  terletak di Desa Suwaduk  

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa dan guru Kelas IV SD Negeri 

Suwaduk 01.  Jumlah siswa 22 yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 8  

siswa perempuan. 

3. Prosedur Penelitian 

a. Permasalahan : Melakukan dialog awal antara peneliti  dengan guru 

kelas untuk menyatukan ide dan berdiskusi tentang masalah yang 

muncul dalam pembelajaran di kelas serta cara-cara yang diambil untuk 

mengatasinya.  



b.Perencanaan 

1)  Identifikasi Masalah dan penyebabnya: Untuk mengidentifikasi 

masalah dan penyebabnya dilakukan wawancara dan diskusi dengan 

guru kelas IV.  

2) Perencanaan Solusi Masalah: upaya peningkatan hasil belajar melalui 

penerapan pembelajaran Make A Macth. 

3) Penyusunan Program Tindakan Pembelajaran: menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP) . 

c. Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan ini berdasarkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang sudah dibuat.. 

d.Pengamatan/Observasi 

Pengamatan atau observsi dilakukan sebagai usaha untuk 

mendokumentasikan tindakan yang dilakukan. Pengamatan dilakukan oleh 

guru kelas IV.   

e.Analisis 

Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis melalui deskriptif 

kualitatif.  Analisis dilakukan pada data kuantitatif maupun data kualitatif.  

f.Refleksi 

Refleksi dalam penelitian tindakan kelas dilakukan sebagai upaya 

untuk mengkaji apa yang sudah dan belum terjadi, apa yang dihasilkan, 

dan apa tindakan yang harus  diambil selanjutnya.  

 



4. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara 

sistematis –efektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang 

sekaligus sebagai peneliti (Joko Suwandi,2011). 

5. Pengumpulan Data 

a. Obeservasi: adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran..   

b. Wawancara:  merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara 

verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat  memberikan informasi 

atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu dan memiliki relevansi 

dengan permaslahan penelitian tindakan kelas (Kunandar, 2011:157). 

c. Dokumentasi: bertujuan untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu 

dengan bukti-bukti, arsip yang berhubungan dengan yang diteliti. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah dan nama siswa 

serta foto proses tindakan penelitian. 

d. Tes: adalah cara yang dapat digunakan atau prosedur yang perlu 

ditempuh dalam rangkan pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan 

yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas.  (Sri Hartini, 

2011:15). 

6. Indikator Pencapaian 

Adanya peningkatan hasil belajar yaitu sebanyak 80 % dari seluruh 

siswa kelas IV SD Negeri Suwaduk 01 telah mencapai KKM IPA (70). 



D. Hasil dan Pembahasan 

1. Profil Sekolah 

Berikut ini adalah profil SD Negeri Suwaduk 01  

a.  Nama Sekolah    : SD NEGERI  SUWADUK 01 

b.  Alamat Sekolah    :   

1)  Desa     : Suwaduk  

2)  Kecamatan   : Wedarijaksa. 

3)  Kabupaten/ Kota  : Pati 

4)  Provinsi   : Jawa Tengah  

5)  Kode Pos   : 59184 

6)  Telepon/ HP   :  (0295) 474678/473624 

7)  Tahun Operasional  : 1976 

8)  Status Tanah     : Hak Pakai  

2. Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi Sekolah : Unggul dalam prestasi berbudaya berlandaskan iman dan 

taqwa. 

b. Misi Sekolah:  

1) Membina siswa memiliki dasar akhlak mulia dan berbudi luhur. 

2) Membina kemampuan akademik, kreatif, berfikir kritis, dan pemberani 

3) Membina siswa bertanggung jawab, bersikap mandiri, dan berperilaku 

hidup sehat 



4) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. 

5) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga sekolah 

6) Mendorong serta membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya 

sehingga dapat dikembangkan secara optimal 

7) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut serta 

budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak 

8) Menerapkan manejemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah, masyarakat, dan komite sekolah 

3. Diskripsi Kondisi Awal 

Fakta yang didapat dari kondisi awal sebelum penelitian  yaitu: rata-

rata nilai hasil siswa di kelas hanya 6,1.  Siswa yang dapat mencapai KKM 

hanya adalah 10 siswa. Dan siswa yang tidak dapat mencapai nilai KKM 

adalah 12 siswa. Pembelajaran IPA dengan materi struktur kerangka 

manusia dan fungsinya dapat dikatakan belum berhasil karena hasil belajar 

siswa yang masih rendah. 

4. Diskripsi Siklus 

a. Siklus I 

1) Proses Pembelajaran Make A Macth 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2013. 



1. Kegiatan pendahuluan: Pada kegiatan pendahuluan telah berjalan 

dengan baik. 

2. Kegiatan inti 

Pada Kegiatan inti terdapat kekurangan-kerungan yaitu: 

a) Guru belum menjelaskan materi secara jelas.membimbing siswa 

untuk memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dibagi. 

b.  Guru belum membimbing siswa untuk mencari pasangan kartu 

yang cocok dengan kartunya. 

      3. Kegiatan Penutup: Pada kegiatan penutup  berjalan dengan baik. 

4. Penarikan Kesimpulan: Pembelajaran siklus I perlu ditingkatkan, 

karena pada siklus I masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam 

pembelajaran 

2)  Belajar Siswa 

Hasil tes Siklus I menunjukkan bahwa siswa yang mendapat nilai 60 

ada 7 siswa, yang mendapat nilai 70 ada 7 siswa, yang mendapat nilai 80 

ada 5 siswa, 90 ada 1 siswa dan yang mendapat nilai 100 ada 2. Siswa.  

yang mencapai KKM sebesar 68% atau 15 siswa dan yang belum 

mencapai KKM 32 % atau  7 siswa Siklus I terjadi peningkatan aktivitas 

belajar siswa,  tetapi  belum mampu memenuhi indikator pencapaian 

keberhasilan dalam penelitian ini,  sehingga  penelitian  pada  siklus  I  

harus  dilanjutkan  siklus II. 

b. Siklus II 

          Siklus II dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2013. Hasil di Siklus II 



1) Proses Pembelajaran Make A Macth 

Kegiatan pendahuluan : Pada kegiatan pendahuluan telah berjalan dengan 

baik. Kegiatan inti: Pada kegiatan inti memperbaiki kekurangan-

kekurangan di Siklus I. Sehingga kegiatan ini juga berjalan dengan baik 

Kegiatan Penutup : telah berjalan dengan baik.  Kesimpulan: Pembelajan 

di Siklus II sudah baik. Semua kekurangan di Siklus I telah dilaksanakan 

di Siklus II. 

2) Hasil belajar 

Dari Siklus II dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa sudah 

meningkat. Siswa yang mencapai KKM sebanyak 95% dan yang belum 

mencapai KKM hanya 5%. Kekurangan  yang  ditemukan  pada  siklus  I  

telah  dapat  diatasi pada  siklus  II. Hal  ini dapat dilihat dari adanya 

peningkatan hasil belajar siswa.  Peningkatan  tersebut  merupakan pengaruh  

positif  yang  muncul  saat  diterapkan  pembelajaran Make A Macth.   

5. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yaitu: 

a. Proses Pembelajaran Make A Macth 

No Kegiatan 
Kondisi 

Awal 
Siklus I Siklus II 

1 Guru Mempersiapkan siswa 

untuk belajar 

Ya Ya Ya 

2 Guru memotivasi Siswa 

 

Tidak Ya Ya 

3 Menyampaikan apersepsi 

 

Ya Ya Ya 

4 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

Tidak Ya Ya 

5 Guru menjelaskan materi 

 

Ya Ya Ya 



6 Guru menjelaskan 

Pembelajaran Make A Macth 

Tidak Ya Ya 

7 Guru Membagi Kartu yang 

bertuliskan soal/jawaban 

Tidak Ya Ya 

8 Guru membimbing siswa untuk 

memikirkan jawaban dari kartu 

Tidak Tidak Ya 

9 Guru membimbing siswa untuk 

mencari pasangan kartu yang 

cocok.  

Tidak Tidak Ya 

10 Guru memberi kesempatan 

siswa untuk bertanya 

Tidak Ya Ya 

11 Guru menanggapi hasil diskusi 

siswa 

Tidak Ya Ya 

12 Guru membimbing siswa 

membuat simpulan 

Tidak Ya Ya 

13 Guru menekankan kembali 

konsep materi yang dipelajari 

Tidak Tidak Ya 

14 Guru memberi tindak lanjut 

dan PR 

Ya Ya Ya 

Pada kondisi awal guru belum memberikan motivasi siswa, belum 

menjelaskan tujuan pembelajaran, belum menggunakan Pembelajaran Make 

A Macth, belum memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya, dan 

belum membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. Pada siklus I terjadi 

perbaikan dalam proses pembelajaran tetapi masih memiliki kekurangan 

yaitu: guru belum membimbing siswa dalam memikirkan jawaban soal pada 

kartu serta belum membimbing siswa dalam menemukan pasangan 

kartunya. Guru juga belum menekankan kembali konsep materi yang 

dipelajari. Pada siklus II  guru telah melaksanakan semua kekurangan yang 

ada di Siklus I. 

b. Hasil Belajar 

No Nama Siswa 

Daftar Nilai Siswa 

Kondisi 

Awal 
 Siklus I  Siklus II 

1 Vito Qoris Wahyu A 40 70 80 

2 Ahmad Noor Chusein 50 80 90 



3 Berlian Septianing W 90 100 100 

4 Dicki Agus Setiawan 50 70 90 

5 Dimas Adi Putra P 60 70 80 

6 Hernandito F W 50 60 70 

7 Hesti Purwanti 70 80 90 

8 Ika Wirdiya Nurviana 50 70 80 

9 Ilham Febrian 70 70 80 

10 Joko Purwanto 40 60 70 

11 Mohammad Sofi’i 70 80 90 

12 Mohammad Imam K 50 60 70 

13 Muliyarti Puji A 70 70 90 

14 Ongki Oktaviani 40 60 60 

15 Rengga Andika R 80 80 90 

16 Silvanka Marcelani 50 60 80 

17 Siska Avita Sari 80 90 90 

18 Siti Noor Khasanah 50 60 70 

19 Susilo Tri Atmojo 70 100 100 

20 Vidya Rizky Setiawan 60 60 80 

21 Falatansya Yuga Juana 80 80 90 

22 Yusuf Adi N 70 70 80 

Rata-Rata Nilai 61 73 83 

Jumlah Siswa yang mencapai KKM 10 15 27 

Persentase Ketuntasan 45% 68% 95% 

Setelah  dilakukan  tindakan,  yaitu  dengan  menggunakan  pembelajaran 

Make A Macth, hasil belajar  siswa meningkat. Sebelum dilakukan tindakan 

penelitian siswa yang mencapai KKM IPA hanya 45%. Setelah dilakukan 

tindakan pada Siklus I maka didapat hasil belajar siswa meningkat menjadi 

68%, karena indikator pencapaian belum terpenuhi maka penelitian 

dilanjutkan ke Siklus II. Hasil yang diperoleh di Siklus  II yaitu hasil belajar 

siswa meningkat menjadi 95%.  Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

Siklus I dan Siklus II maka  mendukung hipotesis bahwa hasil belajar IPA 

materi struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya dapat ditingkatkan 

melalui pembelajaran Make A Macth. 



E. Kesimpulan, Implementasi dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Metode Make A Macth   yang dilaksanakan memperlihatkan 

peningkatan yang semakin baik. Dengan  pembelajaran yang baik maka dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Suwaduk 01 tahun 2013/2014 

mata pelajaran IPA materi Struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya. 

2. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari pencapaian KKM sebelum 

tindakan, setelah tindakan di Siklus I dan II.  

a. Sebelum Tindakan  : siswa yang mencapai KKM 45% 

b. Pada Siklus I          : siswa yang mencapai KKM 68% 

c. Pada Siklus II         : siswa yang mencapian KKM 95% 

3. Penelitian dianggap berhasil karena penelitian telah memenuhi indikator 

pencapaian yaitu Kriteria Ketuntasan Minimal IPA sebesar 70 telah dicapai 

oleh lebih dari 80% siswa kelas IV SDN Suwaduk 01  

2. Implementasi  

Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa dengan metode 

pembelajaran yang bervariasi dari seorang guru akan memberikan pengaruh 

pada kegiatan belajar siswa yang berdampak pada hasil belajar siswa . 

3. Saran 

a. Saran bagi guru : Sebagai bahan masukan guru untuk memilih metode 

pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran IPA. 



b. Penelitian Berikutnya: Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada masalah 

yang serupa, hendaknya mengembangkan penelitian ini dan melakukan 

perbandingan dengan metode yang lebih variatif,  
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