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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI  

METODE  MAKE A MATCH PADA SISWA  

KELAS VB SDN WEDARIJAKSA 02  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Apriliyani Mulyaningsih, A54E111015, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,                                      

2014, xvi + 149 halaman. 

 

 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar mata pelajaran IPA melalui metode make a match. 

Penelitian yang digunakan ini adalah PTK. Penelitian ini dilakukan terhadap 

siswa kelas VB dan guru SDN Wedarijaksa 02 pada tanggal 24 Mei – 4 Juni 2014. 

Tahapan penelitian terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Tindakan dilaksanakan selama 3 siklus, siklus pertama 

dilakukan satu pertemuan, siklus kedua dilakukan satu kali pertemuan dan siklus 

ketiga sebagai siklus pemantapan dilakukan dalam satu kali pertemuan. Subjeknya 

siswa kelas VB SDN Wedarijaksa 02 yang berjumlah 26 siswa dan objeknya 

adalah motivasi belajar siswa serta metode make a match.  Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara menggunakan observasi, tes, angket, wawancara, 

dokumentasi. Indikator motivasi belajar IPA adalah sebagai berikut: (1) tanggung 

jawab pribadi terhadap tugas; (2) umpan balik atau perbuatan (tugas) yang 

dilakukannya; (3) tugas yang bersifat moderat; (4) tekun dan ulet dalam bekerja; 

(5) tidak berspekulasi dalam tugas, (6) keberhasilan tugas. Teknik analisis data 

menggunakan pengumpulan data, reduksi data, triangulasi, display data dan 

kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada 

peningkatan motivasi belajar siswa kelas VB SDN Wedarijaksa 02 setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode make a match. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tahap pra siklus, siklus I, siklus II dan 

siklus III. Pada tahap pra siklus diketahui motivasi belajar siswa rendah dengan 

presentase 25%. Pada siklus I terdapat motivasi belajar siswa sedikit meningkat 

pada tahap sedang dengan nilai presentase motivasi belajar siswa 49%, pada 

siklus II motivasi belajar siswa tinggi dengan presentase 75% dan siklus III 

sebagai siklus pemantapan motivasi belajar siswa sangat tinggi dengan presentase 

78%. Hal ini membuktikan adanya peningkatan motivasi belajar bagi siswa 

dengan penerapan metode make a match. 

 

Kata Kunci: peningkatan; motivasi; belajar; metode make a match. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Dalam proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di kelas hendaknya 

mampu menarik perhatian siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Guru 

sebagai pendidik mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan 

memberikan fasilitas belajar yang optimal. Motivasi sangat besar peranannya 

dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan hasil belajar. Dengan adanya 

motivasi dapat menumbuhkan minat untuk belajar sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar. Pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang mencakup 

materi yang cukup luas. Dalam pelaksanaannya guru dituntut menyelesaikan 

target ketuntasan belajar siswa, sehingga perlu perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan strategi, metode, media dan alat peraga serta 

sumber belajar yang memadai. 

Dari observasi awal pada tanggal 1-30 Maret 2014, siswa kelas VB SD 

Negeri Wedarijaksa 02, diperoleh hasil bahwa motivasi belajar dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPA siswa masih sangat memprihatinkan. Hampir 65% 

peserta didik berbicara dengan teman sebangkunya dan pembicaraan mereka 

bukan membahas tentang pelajaran yang sedang diikuti, dan partisipasi siswa 

untuk mengikuti pembelajaran masih kurang, hal ini terlihat pada saat siswa 

diminta maju untuk mengerjakan tugas yang diberikan masih kesulitan untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan tersebut. Tidak ada keberanian siswa dalam 

mengajukan pertanyaan, siswa cenderung takut dan malas menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. Pekerjaan rumah yang diberikan pun selalu tidak 

dikerjakan. Hal itu disebabkan karena guru mengajar secara menoton, kurang 

menarik, hanya menggunakan ceramah, dan alat peraga masih  sangat kurang dan 

belum tersedia sehingga kreatifitas dan keaktifan siswa terganggu. Penjelasan 

materi pelajaran lebih berpusat pada guru sehingga tidak tercipta keaktifan dari 

siswa. Hasil belajar IPA yang sangat rendah merupakan suatu permasalahan yang 

harus segera diatasi.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai ulangan harian siswa kelas VB SD 

Negeri Wedarijaksa 02 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati pada mata 
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pelajaran IPA belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan yaitu 70. Hasil ulangan harian siswa kelas VB diperoleh nilai terendah 

33 nilai tertinggi 80. Dari 26 siswa yang mencapai KKM hanya 8 siswa. 

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi adalah dengan mengembangkan 

metode pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, 

menyenangkan, membantu siswa memahami materi pelajaran yang sulit, dan 

membantu guru mengajarkan materi yang kompleks, adalah metode pembelajaran 

 make  a match.  

Metode pembelajaran make a match digunakan untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi karena metode pembelajaran ini dapat memupuk kerja 

sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kartu yang ada di 

tangan mereka, proses pembelajaran lebih menarik dimana tampak sebagian besar 

siswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran, keaktifan siswa tampak 

sekali pada saat siswa mencari pasangan kartunya masing-masing, dan mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa.   

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Motivasi Belajar IPA 

Melalui Metode Make A Match Pada Siswa kelas VB SDN Wedarijaksa 02 tahun 

pelajaran 2013/2014”. 

Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan teori, maka dalam penelitian ini 

penelitihan menitikberatkan pada: 

1. Pembelajaran IPA di kelas VB SD Negeri Wedarijaksa 02 tahun pelajaran 

2013/2014. 

2. Metode yang digunakan adalah metode make a match. 

3. Aspek yang ditingkatkan adalah motivasi belajar IPA. 

Rumusan Masalah 

“Apakah melalui metode make  a match dapat meningkatkan motivasi 

belajar IPA pada siswa kelas VB SDN  Wedarijaksa 02 tahun pelajaran 

2013/2014?” 
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Tujuan Penelitian 

“Untuk meningkatkan motivasi belajar IPA melalui metode make a match 

pada siswa kelas VB SDN Wedarijaksa 02 tahun pelajaran 2013/2014”. 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Berguna untuk memperoleh pengetahuan baru tentang metode pembelajaran 

make a match. 

2. Bagi Siswa 

Diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA serta 

memperoleh pengalaman dalam belajar. 

3. Bagi Guru. 

a) Diharapkan dapat mengetahui metode pembelajaran yang sesuai pokok 

bahasan yang disampaikan 

b) Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan metode yang akan 

digunakan dalam pembelajaran IPA di SDN Wedarijaksa 02. 

c) Untuk meningkatkan kualitas profesional kerja dalam mengajar. 

4. Manfaat bagi sekolah 

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran IPA. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Mata Pelajaran IPA 

IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam 

semesta dengan segala isinya (Kaligis dan Hendro, 1991: 3). Menurut Leo 

Sutrisno (2007) IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam 

semesta melalui pengamatan yang tepat (correct) pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur yang benar (true), dan dijelaskan dengan penalaran 

yang sahih (valid) sehingga dihasilkan kesimpulan yang betul (truth).  

2. Motivasi Belajar 

Menurut Hamzah (2007: 31) motivasi belajar adalah dorongan internal 

dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator yang meliputi adanya 
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hasrat untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya 

harapan dan cita-cita, adanya penghargaan, adanya kegiatan yang menarik, 

adanya lingkungan belajar yang kondusif.  

Menurut (Martinis Yamin, 2004: 80) motivasi belajar adalah dorongan 

untuk melakukan kegiatan belajar, baik internal maupun eksternal yang dapat 

merubah perilaku. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh 

energi, terarah, dan bertahan lama. Ada 6 (enam) aspek motivasi belajar pada 

individu: 

1) Tanggung jawab pribadi terhadap tugas, yaitu individu yang mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi akan selalu bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya dan selalu menerima tugas dengan senang hati. 

2) Umpan balik atau perbuatan (tugas) yang dilakukannya, yaitu individu 

akan selalu mengharapkan hasil atau feedback dari setiap pekerjaan yang 

dilakukannya. 

3) Tugas yang bersifat moderat yang tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit 

tetapi juga tidak terlalu mudah, yang penting adanya tantangan dalam 

tugas, serta dimungkinkan diraih dengan hasil yang memuaskan, yaitu 

individu akan tertarik dengan tugas yang menantang serta memberikan 

hasil yang maksimal. 

4) Tekun dan ulet dalam bekerja, yaitu individu yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi akan selalu berusaha melakukan tugas pekerjaannya sebaik 

mungkin dan pantang menyerah. 

5) Dalam melakukan tugas penuh pertimbangan dan perhitungan (spekulasi 

dan untung-untungan), yaitu individu yang mempunyai motivasi belajar 

tinggi akan menghindari pekerjaan yang asal-asalan atau berspekulasi 

karena setiap tugas yang dikerjakan penuh dengan pertimbangan. 

6)  Keberhasilan tugas merupakan faktor yang penting bagi dirinya yang akan 

meningkatkan aspirasi dan tetap bersifat relisties, yaitu individu yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi akan selalu bersikap realistis dan 

mengutamakan keberhasilan dalam tugas. 
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3. Make A Match 

Teknik belajar mengajar mencari pasangan (make a match) 

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

adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau 

topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini dapat dgunakan dalam 

semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia anak didik. (Anita Lee, 

2010:55). 

Langkah-langkah make a match dalam (Nanang Hanafiah dan Cucu 

Suhana, 2009: 46) yaitu:  

1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik 

yang cocok untuk sesi reviuw, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian 

lainnya kartu jawaban.  

2) Setiap peserta didik mendapat satu buah kartu.  

3) Setiap peserta didik memikirkan jawaban atas soal dari kartu yang dipegang. 

4) Setiap peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya (soal jawaban).  

5) Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin. 

6) Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar setiap peserta didik mendapat 

kartu yang berbeda dari sebelumnya.  

7) Kesimpulan. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Wedarijaksa 02, Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati. 

Subyek Penelitian 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VB SDN Wedarijaksa 02  Kecamatan 

Pati Kabupaten Pati yaitu 26 siswa yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 6 

siswa perempuan. Dan berkolaborasi dengan rekan peneliti lain. 

2. Obyek penelitian ini adalah motivasi belajar siswa dan metode make a match. 
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Prosedur Penelitian 

Menurut Arikunto (2008),  model penelitian tindakan kelas adalah secara 

garis besar terdapat 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pengamatan, dan Refleksi. 

Pengumpulan Data 

a. Observasi digunakan untuk memperoleh informasi selama penelitian tindakan 

kelas berlangsung, hal ini dapat diketahui adanya peningkatan atau penurunan 

dari variabel yang diteliti.  

b. Tes tertulis digunakan untuk mengukur pencapaian siswa setelah selesai 

pelaksanaan pembelajaran, yang terdiri atas materi penggolongan batuan, 

proses pembentukan tanah dan jenis-jenis tanah. 

c. Angket diberikan untuk mengetahui motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran IPA. 

d. Wawancara dilakukan peneliti dengan subjek penelitian yang terkait dengan 

motivasi belajar siswa sekaligus digunakan untuk mengkonfirmasikan data 

yang telah terkumpul melalui observasi, angket dan dokumentasi. 

e. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan 

buku-buku, arsip yang berhubungan dengan yang diteliti. 

Instrumen Penelitian 

1. Lembar observasi pelaksanaan metode make a match digunakan sebagai 

pedoman peneliti dalam melakukan observasi pelaksanaan metode make a 

match. 

2. Tes, soal tes untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar IPA setelah 

pembelajaran. 

3. Angket disini bertujuan untuk mengetahui motivasi siswa terhadap 

pembelajaran IPA dengan menggunakan metode make a match. 

4. Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui respon atau tanggapan guru 

dan siswa mengenai proses pembelajaran dengan menggunakan metode make a 

match. 



11 
 

5. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, daftar nama anak, daftar nilai siswa, lembar 

observasi, dan lembar angket. 

Indikator Pencapaian 

Indikator keberhasilan pada penelitian ini dapat diukur dengan adanya 

peningkatan motivasi belajar siswa dari siklus pertama ke siklus berikutnya 

dimana skala motivasi belajar siswa telah mencapai kategori tinggi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Profil Sekolah 

Nama Sekolah   :  SD Negeri Wedarijaksa 02 

N S S    :  101031815002 

NPSN    :  20316436 

Nama Kepala Sekolah  :  Sudiyono, S.Pd 

Alamat Sekolah  :  Jl. Kapten Yusuf No. 40 Wedarijaksa Pati 

Visi dan Misi Sekolah 

1. Visi 

“Unggul dalam Prestasi, Kreatif, dan Berkarya Berlandaskan Imtaq dan Iptek “. 

2. Misi 

a. Menciptakan terlaksananya pembelajaran tematik terpadu. 

b. Mengajak warga masyarakat dan sekolah untuk dapat mengenali potensi 

dan jati diri. 

c. Meningkatkan kecerdasan, kepandaian, kecakapan, dan keterampilan 

siswa sebagai bekal hidup di masyarakat atau di masa depan. 

d. Menumbuhkembangkan sikap mental atau moral yang peduli terhadap diri 

sendiri maupun sekolah serta lingkungan. 

Deskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 01 – 30 Maret 2014 di 

SDN Wedarijaksa 02, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam 

pembelajaran IPA. Masalah tersebut diantaranya hampir 65% peserta didik 

berbicara dengan teman sebangkunya dan pembicaraan mereka bukan membahas 
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tentang pelajaran yang sedang diikuti, partisipasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran masih kurang, hal ini terlihat pada saat siswa diminta maju untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan masih kesulitan untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan tersebut. Tidak ada keberanian siswa dalam mengajukan 

pertanyaan, siswa cenderung takut dan malas menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Pekerjaan rumah yang diberikan pun selalu tidak dikerjakan. 

Dari hasil observasi tersebut juga ada indikasi guru masih menggunakan 

metode ceramah dan tugas. Guru dalam kegiatan belajar mengajar tidak 

menggunakan media dan alat peraga yang inovatif. Penjelasan materi pelajaran 

lebih berpusat pada guru sehingga tidak tercipta kondisi keaktifan dari siswa. Jika 

dilihat dari hasil ulangan harian sebagian besar masih di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70. Dari 26 siswa 

hanya 31% (8 siswa) yang sudah memenuhi KKM, sedangkan 69%  (18 siswa), 

belum memenuhi KKM.  

Deskripsi Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, pembelajaran 

dilaksanakan dengan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kegiatan 

awal ini dimulai dengan guru membuka pelajaran dengan berdoa bersama, 

dilanjutkan dengan absensi dan appersepsi. Selanjutnya guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hasil pelaksanaan tindakan kelas siklus I 

ditemukan bahwa dari hasil observasi dalam pelaksanaan pembelajaran metode 

make a match aktivitas guru dan siswa mencapai 58% sedangkan hasil angket 

untuk tingkat motivasi belajar siswa hanya mencapai 49% dengan kategori 

sedang. Ini berarti ada peningkatan motivasi belajar siswa dibandingkan dengan 

sebelum diadakan siklus I. 

Deskripsi Siklus II 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilaksanakan hari Rabu 

tanggal 28 Mei 2014. Pada siklus II guru meningkatkan kinerja dan bimbingan 

serta pengarahan terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus pada pelajaran. Dari 

hasil pelaksanaan tindakan kelas Siklus II ditemukan bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran metode make a match prosentase guru dan siswa mencapai 82% dan 
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angket motivasi belajar siswa mencapai 75% dengan kategori tinggi. Data tersebut 

menunjukkan bahwa ada peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA dan sudah memenuhi indikator pencapaian keberhasilan dalam penelitian ini 

tetapi hasil belum maksimal. 

Deskripsi Siklus III 

 Siklus III bertujuan sebagai siklus pemantapan untuk memperbaiki aspek 

yang belum maksimal pada siklus II. Siklus III dilaksanakan  pada hari Rabu 

tanggal 4 Juni 2014. Hasil dari siklus III ditemukan bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran metode make a match prosentase guru dan siswa mencapai 94% dan 

angket belajar siswa mencapai 78% dengan kategori sangat tinggi. Data tersebut 

menunjukkan bahwa ada peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA dan sudah memenuhi indikator pencapaian keberhasilan dalam penelitian ini 

dengan hasil maksimal. 

Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian didapatkan dari analisis penelitian yang 

merupakan kerjasama peneliti, rekan guru, kepala sekolah, dan siswa kelas VB 

SDN Wedarijaksa 02. Dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA peneliti melakukan perubahan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Pada awalnya hanya menggunakan metode ceramah sehingga kreativitas dan 

keaktifan anak menjadi terbelenggu. Guru dalam kegiatan belajar mengajar tidak 

menggunakan media dan alat peraga yang inovatif. Dalam pelaksanaan tindakan 

perbaikan pada siklus I ditemukan beberapa masalah dalam peningkatan motivasi 

belajar siswa dan hasil yang dicapai dari perbaikan pada siklus III ini sangat baik 

hal ini terlihat dari hasil angket motivasi belajar siswa yang mengalami 

peningkatan menjadi 94% dengan kategori sangat tinggi. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada siswa kelas VB  

SDN Wedarijaksa 02 dengan penerapan metode make a match dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Hipotesis tindakan yang menyatakan “Melalui metode make a match dapat 

meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas VB SDN Wedarijaksa 02 

tahun pelajaran 2013/ 2014” ternyata telah terbukti. . Hal ini terbukti dengan 

motivasi belajar siswa dari setiap siklusnya sebelum pembelajaran pra siklus 

(25%), siklus I meningkat (49%), siklus II meningkat (75%) dan siklus III sebagai 

siklus pemantapan lebih meningkat lagi (78%). 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang ingin 

disampaikan yaitu : 

1. Bagi Siswa 

Siswa yang pandai harus membagi ilmunya kepada siswa lain dan siswa yang 

merasa kurang pandai harus terus berusaha atau mencari tahu untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA. 

2. Bagi Guru 

a. Guru harus mampu menerapkan model pembelajaran IPA yang bervariasi 

agar siswa tidak merasa jenuh. 
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b. Guru harus mampu meningkatkan kualitas profesional kerja. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah seharusnya mampu memfasilitasi kualitas dan mutu pembelajaran 

untuk meningkatkan profesionalitas guru. 
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