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ABSTRAK
Nama : Bella Maulidya
NIM : TPG161858
Judul : Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran
Tematik Kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a match pada
tema Energi dan Perubahannya di kelas III.5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Kota Jambi.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas
(PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah
siswa kelas III.5 MIN Kota Jambi yang berjumlah 30 siswa. teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes dan
dokumentasi. Data yang diperoleh berupa hasil observasi sebagai data
primer, serta tes hasil belajar sebagai data pendukung. Teknik analisis data
yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe make a match pada pembelajaran tematik di
kelas III.5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi. Dari data rata-rata
hasil evaluasi belajar siswa meningkat, yaitu dari pra siklus sebesar 52,5
dengan kategori sangat kurang, meningkat menjadi 71,53 dengan kategori
cukup pada siklus I, dan meningkat lagi menjadi 85,5 dengan katego ri
sangat baik pada siklus II. Tahapan siklus ini menyatakan bahwa hasil
belajar siswa dapat meningkat dikarenakan menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe make a match.
Kata Kunci : Model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match, Hasil Belajar.
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ABSTRACT
Name : Bella Maulidya
NIM : TPG161858
Title : Implementation of Make A Match Type Cooperative Learning
Model to Improve Student Learning Outcomes in Thematic
Class III Learning in Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jambi City.
This study aims to improve student learning outcomes by applying
the make a match cooperative learning model on the theme of Energy and
its Changes in class III.5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jambi City.
This type of research is a classroom action research (CAR)
conducted in two cycles. The subjects of this study were students of class
III.5 MIN of Jambi City with a total of 30 students. Data collection
techniques used are observation, interviews, tests and documentation. The
data obtained in the form of observations as primary data, as well as
learning outcomes tests as supporting data. The data analysis technique
used is descriptive quantitative and qualitative.
The results of this study indicate that the application of the make a
match type of cooperative learning models in thematic learning in class
III.5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jambi City. From the data on average the
results of the evaluation of student learning increased, namely from pre cycle of 52.5 with very less category, increased to 71.53 with enough
categories in the first cycle, and increased again to 85.5 with a very good
category in the second cycle . This stage of the cycle states that student
learning outcomes can improve due to applying the make a match type of
cooperative learning model.
Keywords : Cooperative learning model type Make A Match, Learning Outcomes.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritiual
keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.
Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung
dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sedangkan pengertian
belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai
seseorang melalui aktivitas (Agus Suprijono, 2009, hal 2). Pendidikan
juga merupakan suatu perubahan perilaku manusia dari tidak tahu
menjadi tahu dan bertujuan untuk menjadikan peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan
merupakan hal yang penting dan memerlukan perhatian yang serius.
Banyak kritikan dari praktis pendidikan, akademisi dan masyarakat
yang sering dilontarkan kepada sistem pendidikan. Kritikan tersebut
sangat komplek, di mulai dari sistem pendidikan yang berubah -ubah
ketika ganti menteri pendidikan, kurikulum yang kurang tepat dengan
mata pelajaran yang terlalu banyak dan tidak berfokus pada hal-hal
yang seharusnya diberikan, dan lain sebagainya. Namun demikian,
masalah sering menjadi perhatian setiap sistem pendidikan yakni
problem penilaian hasil belajar yang kurang efektif. Hal tersebut terjadi
dikarenakan

adanya

perubahan

kurikulum

dari

KTSP

menjadi

kurikulum 2013 yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik.
Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak
mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi manusia yang bertanggung
jawab. Manusia itu sendiri adalah pribadi yang utuh dan pribadi yang

1

2

kompleks sehingga sulit untuk dipahami secara tuntas. Dalam
pandangan islam karakter itu sama dengan akhlak. Para Nabi diutus
Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak atau karakter
menjadi penanda bahwa seseorang itu layak atau tidak layak disebut
manusia. Kelaknya inilah tugas pendidikan yaitu membantu manusia
menjadi manusia (Abdul Majid dan Dian Andayani : 4).
Dalam proses pendidikan yang ada di sekolah, kegiatan belajar
merupakan kegiatan yang paling pokok. Berhasil atau tidaknya
pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada bagaimana proses belajar
yang dialami oleh siswa. dalam kegiatan belajar guru sebagai sentral
pendidikan, berarti guru dituntut mampu menyalurkan ilmunya terhadap
peserta didik melalui kegiatan pembelajaran.
Saat ini, sedang gencar-gencarnya para praktisi di bidang pendidikan
membicarakan mengenai kurikulum 2013. Kemunculan kurikulum 2013
diharapkan mampu mencetak generasi yang bukan hanya handal dalam
hal akademik namun juga memiliki sikap atau etika serta moral yang
baik. Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yakni KTSP.
Kurikulum 2013 lebih menekankan pada sisi afektif sebagai cara untuk
mencapai suatu tujuan kurikulum itu sendiri.
Sesuai dengan kurikulum yang diterapkan saat ini adalah Kurikulum
2013, ataupun sering disebut pembelajaran tematik. Terutama di jenjang
pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI)
pembelajaran tematik sudah mulai diterapkan. Pembelajaran tematik
merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk
mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan
pengalaman

bermakna

kepada

siswa.

Dengan

pengertian

lain

pembelajaran tematik merupakan sejumlah konsep mata pelajaran yang
dikaitkan, dihubungkan, dan dipadukan menjadi satu untuk membentuk
suatu tema dengan maksud untuk merangsang pengetahuan dan
keterampilan siswa dalam pembelajaran.
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Pembelajaran tematik adalah suatu wahana dimana pembelajaran
yang diharapkan harus tumbuh dan berkembang sesuai lingkungan diri
siswa. pembelajaran tematik ini menuntut siswa untuk aktif dalam
berlangsungnya pembelajaran, baik itu dari pengalamannya dalam
berlatih, berfikir, melakukan kegiatan, sehingga daya berfikir dan
keterampilan siswa lebih terlatih.
Namun kenyataannya, dalam proses pembelajaran tematik ini masih
sulit dan tidak menarik untuk diterapkan. Pembelajaran masih belum
melibatkan siswa, oleh itulah siswa masih kurang aktif sehingga hasil
belajar siswa menjadi rendah. Siswa hanya menerima materi dari guru,
siswa hanya mendengarkan penjelasan materi dari guru dan materi yang
diberikan hanya dihafalkan saja. Siswa tidak diarahkan mencari
pengetahuan sendiri tentang hal – hal baru terlebih dahulu, hal inilah
yang menyebabkan pembelajaran tidak menarik, pembelajaran yang
monoton

sehingga

siswa

tidak

antusias

dalam

pembelajaran,

dikarenakan menghafal siswa jadi sering cepat lupa dengan materi yang
telah diberikan.
Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di kelas III MIN Kota
Jambi, rendahnya hasil belajar siswa tersebut terlihat dari hasil yang
diperoleh siswa yang kurang maksimal. Siswa yang tuntas sesuai
dengan KKM hanya 30% dan yang belum tuntas sesuai KKM 70%
dengan KKM yang ditentukan yaitu 75. Proses belajar yang masih
dilakukan secara konvensional, dimana guru lebih banyak menerangkan
materi pembelajaran dan siswa hanya berperran sebagai penyimak.
Penyebab lainnya bisa dikarenakan kurangnya keaktifan siswa dalam
mengerjakan soal-soal yang diberikan guru, disamping itu cara
mengajar kurang kreatif sehingga anak kurang termotivasi dalam
belajar. Kesulitan belajar siswa ditimbulkan bukan semata – mata
materi saja yang sangat sulit tetapi bisa disebabkan cara mengajar guru
yang kurang efektif.
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Proses pembelajaran yang efektif membawa pencapaian hasil belajar
yang maksimal. Salah satu pendekatan dalam proses pembelajaran
inovatif yaitu pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif
memiliki beberapa tipe, di antaranya adalah Make A Match yang mana
tipe pembelajaran ini sangat menyenangkan dan membangun semangat
siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.
Berdasarkan fenomena diatas peneliti mencoba untuk mengangkat
masalah ini dan menuangkannya dalam sebuah Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe Make A Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada
Pembelajaran Tematik Kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota
Jambi”

B. Fokus Penelitian
Untuk menghindari luasnya masalah yang dikaji, maka peneliti
memberikan fokus penelitian sebagai berikut:
1. Penelitian ini difokuskan di kelas III MIN Kota Jambi
2. Penelitian ini difokuskan pada Tema 6 Energi dan Perubahannya,
Subtema 1 Sumber Energi.
3. Penelitian ini menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
Make A Match untuk meningkatkan hasil belajar.
4. Subjek penelitian adalah guru kelas dan siswa kelas III MIN Kota
Jambi.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah
Apakah dengan menggunakan model pembelajaran tipe Make A
Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran
tematik kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi?
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D. Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada
pembelajaran tematik dengan menggunakan model pembelajaran tipe
Make A Match di kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini akan berguna untuk meningkatkan
hasil belajar siswa kelas III MIN Kota Jambi pada pembelajaran
tematik.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peserta didik
1) Membiasakan peserta didik untuk ikut berpartisipasi ketika
proses pembelajaran berlangsung dan memotivasi siswa.
2) Meningkatkan hasil belajar siswa terhadap suatu materi
pembelajaran.
b. Bagi guru
1) Memberikan informasi bahwa dengan menerapkan model yang
sesuai

dengan

materi

yang

akan

diajarkan

atau

pada

pembelajaran tematik maka dapat mewujudkan pembelajaran
yang menyenangkan dan meningkatkan pemahaman bagu siswa,
sehingga akan berdampak pada hasil belajar siswa yang
meningkat.
2) Memberikan informasi dan memotivasi guru bahwa dengan
pembelajaran yang menarik akan membuat siswa aktif ketika
proses pembelajaran berlangsung.
3) Memberi informasi tentang pembelajaran menarik melalui
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick
yang mudah dipahami oleh setiap guru.
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c. Bagi sekolah
1) Sebagai

barometer

peningkatan

kualitas

sekolah

dalam

melakukan pengelolaan pembelajaran tematik di sekolah dasar
atau madrasah ibtidaiyah khususnya dengan menggunakan
kurikulum 2013.
2) Meningkatkan

pengelolaan

pembelajaran

dalam

rangka

mencapai tujuan pembelajaran tematik SD/MI.
d. Bagi peneliti
Bagi peneliti manfaat yang di perolah yaitu menambah
wawasan dan pengalaman mengenai penelitian tindakan kelas
bagaimana cara memunculkan motivasi untuk lebih semangat
khususnya dalam kegiatan penelitian. Selain itu, juga dapat
menambah pengetahuan dan keterampilan lebih dari sebelumnya
tentang model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dan
bagaimana penerapannya dalam kegiatan pembelajaran.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran
1. Pengertian Belajar
Dalam kamus besar bahasa indonesia, secara etimologis belajar
memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Definisi
ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk
mencapai kepandaian atau ilmu. Disini usaha mencapai kepandaian
atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya
mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya
(Baharudin, 2008, hal 13).
Belajar merupakan perubahan tingkah laku dalam berpikir dan
bertindak setelah seseorang mendapatkan suatu konsep, pengetahuan
baru dan pemahaman dari aktivitas yang dilakukan secara sengaja
dan dalam keadaan sadar (Susanto, 2016, hal 4).
Belajar adalah suatu kegiatan yang tidak terpisah dari
kehidupan manusia. Sejak lahir manusia telah melakukan kegiat an
belajar untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengembangkan
dirinya, oleh karena itu, belajar sebagai kegiatan yang telah dikenal
dan bahkan sadar atau tidak dilakukan oleh manusia. Pada dasarnya
belajar merupakan suatu proses yang menuju perubahan tingkah laku
(Setiowati, 2009, hal 6).
a. Teori Belajar
1) Teori belajar Behaviorisme
Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh
Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil
dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi

aliran

psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan
teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai
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aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya
perilaku yang tampak sebagai hasil belajar.
Teori

behavioristik

dengan

model

hubungan

stimulus-

responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang
pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode
pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan
semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila
dikenai hukuman.
2) Teori Belajar kognitivisme
Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai
protes terhadap teori perilaku yang yang telah berkembang sebelumnya.
Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik
memproses infromasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir,
menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan
yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan
pada bagaimana informasi diproses.
Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel,
Bruner, dan Gagne. Dari ketiga peneliti ini, masing-masing memiliki
penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan pada apsek pengelolaan
(organizer) yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar.Bruner
bekerja pada pengelompokkan atau penyediaan bentuk konsep sebagai
suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari
lingkungan.
3) Teori Belajar Konstruktivisme
Kontruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks filsafat
pendidikan dapat diartikan Konstruktivisme adalah suatu upaya
membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern.
Konstruktivisme

merupakan

landasan

berfikir

(filosofi)

pembelajaran konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh
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manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui
konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong.
Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau
kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus
mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui
pengalaman nyata.
Dengan teori konstruktivisme siswa dapat berfikir untuk
menyelesaikan masalah, mencari idea dan membuat keputusan.
Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam
mebina pengetahuan baru, mereka akan lebih pahamdan mampu
mengapliklasikannya dalam semua situasi. Selian itu siswa terlibat
secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua
konsep.
2.

Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi
transaksional yang bersifat timbal balik, baik antaraguru dengan siswa,
maupun antara siswa dengan siswa, untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang
dapat diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak- pihak yang terkait
dalam proses pembelajaran (Hernawan, 2013, hal 94).
Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah
proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar. Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari
komponen atau unsur : tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan
guru.

B. Pengertian Hasil Belajar
1. Pengertian hasil belajar
Pengertian hasil belajar tidak bisa di pisahkan dari apa yang
terjadi dalam kegiatan belajar disekolah maupun diluar sekolah. Apa
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yang dialami oleh siswa dalam proses pengetahuan kemampuannya
merupakan apa yang diperolahnya. Pengalaman tersebut gilirannya
dipengaruhi pula oleh beberapa faktor seperti kualitas interaksi antar
siswa, bahan guru serta karakteristik siswa pada waktu mendapatkan
pengalaman tersebut (Anonim, 1999, hal 178).
Hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku
pada diri seseorang yang dapat di amati dan di ukur bentuk
pengetahuan, sikap dan keterampilan (Hamalik, 2011, hal 59). Hasil
belajar ialah berbagai perubahan yang menyangkut aspek kognitif,
psikomotor, dan afektif yang didapat siswa sebagai dampak dari
aktivitas belajar (Rusman, 2017, hal 129).
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang
mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diukur
dan diamati. Indikator hasil belajar siswa tersebut antara lain:
1. Siswa mampu menguasai pengusaan materi pembelajaran.
2. Siswa mampu bekerja sama dengan sesama teman.
3. Siswa mampu membuat dan menjawab pertanyaan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
(Muhibbin Syah, 2011, hal 145) mengemukakan faktor – faktor
yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi
3 macam, yaitu:
a) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yaitu keadaan/ kondisi
jasmani dan rohani siswa.
b) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yaitu kondisi lingkungan
di sekitar siswa.
c) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yaitu jenis
upaya belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan
siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi – materi
pelajaran.
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3. Jenis – Jenis Hasil Belajar
Menurut (Nana Sudjana, 2011, hal 22) Jenis-jenis hasil belajar
terdiri dari 3 ranah yaitu:
a) Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan,
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
b) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap nilai yang terdiri dari
lima aspek, yaitu penerimaan, jawaban dan reaksi, penilaian,
organisasi, internalisasi. Pengukuran ranah afektif tidak dapat
dilakukan sekali waktu karena perubahan tingkah laku siswa
dapat berubah sewaktu-waktu.
c) Ranah

psikomotorik,

berkenaan

dengan

hasil

belajar

keterampilan dan kemampuan bertindak. Pengukuran ranah
psikomotorik dilakukan terhadapa hasil-hasil belajar yang berupa
penampilan.

4. Penilaian Hasil Belajar
Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap
hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria-kriteria tertentu
(Nana sudjana, 2008, hal 3). Hal yang sama juga dikemukakan (
Eveline Siregar dan Hartini Nara, 2011, hal 144) yang menjelaskan
bahwa penilaian hasil belajar adalah segala macam prosedur yang
digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai untuk kerja siswa
atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran
yang telah ditetapkan.
Penilaian hasil belajar dilakukan dengan beberapa tujuan.
Salah satu tujuannya yaitu untuk memberikan informasi mengenai
kemajuan siswa dan tingkat kemampuan siswa selama pembelajaran.
Selain itu penilaian hasil belajar juga bertujuan untuk memberikan
informasi mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan. D engan
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informasi ini, guru bisa mempertimbangkan strategi pembelajaran
yang tepat untuk pembelajaran selanjutnya.
Dari uraian diatas, dapat disimpulan bahwa hasil belajar
merupakan kemampuan atau keterampilan yang dimilki oleh siswa
setelah mengikuti proses belajar. Hasil belajar dibagi dalam tiga
ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah kognituf
berhubungan dengan hasil belajar siswa dalam intelektual, ranah
afektif berhubungan dengan sikap yang dimiliki siswa setelah
menerima pelajaran, dan ranah psikomotor berhubungan dengan
keterampilan kemampuan bertindak siswa. hasil belajar akan dinilai
dengan

menggunakan

kriteria

tertentu

sehingga

guru

dapat

mengetahui tingkat penguasaan siswa akan materi yang telah
dipelajari.

C. Model Pembelajaran Kooperatif
1. Pengertian Model Pembelajaran
Model pembelajaran merupakan suatu bentuk kerangka konseptual
atau bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang
disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain model pembelajaran
merupakan bungkus/bingkai dari proses pembelajaran (Wina Sanjaya,
2016, hal 126)
2. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar
yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. suatu
pembelajaran

yang

didalamnya

siswa

bekerja

sama

dalam

kelompok-kelompok kecil yang memiliki latar belakang yang
berbeda. Belajar dalam kelompok kecil mendorong terciptanya
kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan komunikasi,
interaksi edukatif dua arah dan banyak arah.
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Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara
sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh
antarsiswa

untuk

menghindari

ketersinggungan

dan

kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan (Kusnandar,
2007, hal 337). Sedangkan menurut Savage (dalam Rusman, 2017,
hal 295) pembelajaran kooperatif merupakan suatu pendekatan yang
lebih mengutamakan bekerjasama kelompok. Pembelajaran ini
menghendaki peserta didik untuk saling membantu dalam belajar
dan saling bekerjasama dalam kelompok sesuai dengan metode
yang dipilih oleh guru (Huda, 2015, hal 32).
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran

kooperatif

adalah

model

pembelajaran

yang

digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar yang berpusat pada
siswa untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam
mengaktifkan
akademik

siswa

sekaligus

dengan

cara

keterampilan

membelajarkan
keterampilan

kecakapan

sosial

yang

menggunakan pengelompokan kecil yang bersifat heterogen untuk
mencapai tujuan.
3. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif
Berikut beberapa karakteristik pembelajaran kooperatif menurut
sanjaya, adalah :
a. Pembelajaran secara tim
Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim
merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim
harus mampu membuat setiap siswa untuk belajar. Semua
anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan pembelajaran
ditentukan oleh keberhasilan tim. Setiap kelompok harus
heterogen, hal ini dimaksudkan agar setiap anggota kelompok
dapat saling memberi dan menerima pengalaman sehingga
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diharapkan setiap anggota dapat memberikan kontribusi terhadap
keberhasilan kelompok.
b. Didasarkan pada manajemen kooperatif
Manajemen kooperatif mempunyai empat fungsi pokok, fungsi
tersebut meliputi fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi
pelaksanaan

dan

fungsi

kontrol.

Fungsi

perencanaan

pada

Pembelajaran kooperatif menunjukan bahwa pembelajaran kooperatif
memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran
berjalan secara efektif.
Fungsi

organisasi

menunjukkan

bahwa

pembelajaran

kooperatiadalah bekerjasama antar setiap anggota kelompok. Oleh
karena itu, perlu diatur tugas dan tanggung jawab setiap anggota
kelompok. Fungsi pelaksanaan menunjukan bahwa pembelajaran
kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, melalui
langkah-langkah pembelajaran yang telah ditentukan. Fungsi kontrol
menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan
kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun non tes.
c. Kemauan untuk bekerjasama
Keberhasilan

pembelajaran

kooperatif

ditentukan

oleh

keberhasilan secara kelompok. Oleh karena itu, prinsip kerjasama
perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap
anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab
masing - masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling memb
antu. Misalnya, siswa yang pintar perlu membantu siswayang kurang
pintar.
d. Keterampilan bekerjasama
Kemauan untuk bekerjasama dalam kelompok kemudian dipraktik
kan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam
keterampilan bekerja sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong
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untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan
anggota tim. Siswa perlu dibantu mengatasi berbagai hambatan dalam
berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga setiap siswa dapat
menyampaikan ide, mengemukakan pendapat, dan memberikan
konstribusi kepada keberhasilan kelompok.
Setelah dianalisis dari keempat karakteristik pembelajaran kooperatif
di atas. Maka, dapat saya simpulkan bahwa karakteristik pembelajaran
kooperatif

yaitu

pembelajaran

yang

mengharuskan

siswa

untuk

bekerjasama atau secara team. Baik itu dalam pembelajaran, manajemen,
kemauan untuk Bekerjasama dan keterampilan bekerjasama. Tujuannya,
agar siswa dapat saling membantu siswa Lainnya yang kurang pintar.
D. Model Pembelajaran Tipe Make A Match
1.

Pengertian Model Pembelajaran Tipe Make A Match
Model pembelajaran tipe Make A Match adalah model
pembelajaran dimana peserta didik belajar dalam kondisi yang
mengasyikkan

dengan

cara

mencari

pasangan

sembari

mempelajari suatu konsep dan topik tertentu (Huda, 2015, hal
135). Sedangkan menurut Shoimin (2014, hal 99) Make A Match
ialah model pembelajaran yang menggunakan kartu jawaban dan
kartu soal dimana dlam pengaplikasiannya tiap siswa mencari
pasangan kartu yang berisi soal maupun jawaban dari materi
belajar tertentu.
Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, penulis dapat
menyimpulakan model pembelajaran tipe Make A Match adalah
model pembelajaran secara berkelompok yang mengajak siswa
untuk memahami konsep dan topik pembelajaran melalui media
kartu jawaban dan kartu pertanyaan serta dalam pelaksanaanya
memiliki

batasan

sebelumnya.

maksimum

waktu

yang

sudah

ditetukan
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2.

Langkah-Langkah Model Pembelajaran Tipe Make A Match
Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Make A
Match menurut Shoimin (2014, hal 98-99) yakni sebagai berikut:
a) Guru melakukan persiapan dengan membuat beberapa kartu
yaitu kartu pertanyaan dan kartu jawaban.
b) Masing-masing peserta didik mendapatkan satu jenis kartu.
c) Tiap peserta didik berpikir mengenai soal atau jawaban kartu
yang sudah dipegang.
d) Tiap peserta didik diminta mencari pasangan kartu yang
memiliki kecocokan dengan kartu yang dipegang.
e) Tiap peserta didik yang menemukan kecocokan kartu sebelum
mencapai batasan maksimum, maka diberikan poin.
f) Apabila sudah selesai satu sesi, dilakukan pengocokan kartu
lagi supaya setiap peserta didik memperoleh kartu yang tidak
sama dari kartu di sesi satu.
g) Guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran.

Sedangkan langkah-langkah penerapan Model Pembelajaran Make A
Match menurut (Huda, 2013, hal 252-253) yaitu:
a) Guru memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik.
b) Guru membagi peserta didik kedalam 2 kelompok, misalnya
kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian, masing-masing
kelompok ini saling berhadapan.
c) Guru memberikan kelompok 1 berupa kartu pertanyaan dan
kelompok 2 berupa kartu jawaban.
d) Guru memberitahukan peserta didik batasan waktu selama
mencari dan mencocokan kartu yang dibawa.
e) Guru mengharuskan seluruh anggota kelompok 1 untuk mencari
pasangan kartu dikelompok 2. Apabila peserta didik sudah
mendapatkan pasangan kartunya, peserta didik melapor kepada
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guru

untuk

dicatat

dilembaran

yang

telah

disiapkan

sebelumnya.
f) Apabila waktu telah berakhir, peserta didik diberitahukan jika
waktu untuk mencari pasangan kartu sudah berakhir dan peserta
didik yang tidak mendapat pasangan berkumpul dengan tidak
mendapat pasangan juga.
g) Peserta didik yang bisa menemukan pasangan satu-persatu
diminta untuk mempresentasikan hasilnya didepan kelas.
Peserta didik yang lain menyimak dan memberi komentar.
h) Guru mengecek benar tidaknya hasil yang dipresentasikan serta
memberikan penegasan mengenai materi.
i) Guru meminta pasangan selanjutnya untuk melakukanpresent asi
hingga semua pasangan selesai melakukan presentasi.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tepe Make A Match harus
dilakukan secara urut dan sistematis yangdiawali dengan menyiapkan kartu,
membagikan kartu soal dan jawaban, mencari pasangan kartu, mencocokan
kartu, mempresentasikan dan menyimpulkan materi pembelajaran.

3. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tipe Make A Match
Miftahul Huda (2014, hal 253) mengemukakan beberapa kelebihan
model pembelajaran tipe Make A Match:
1) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari
dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
2) Efektif sebagai sara melatih keberanian siswa untuk tampil
presentasi.
3) Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk
belajar.
4) Karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan.
5) Dapat meningkatkan aktivitas belajr, baik secara kognitif
maupun fisik.
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Sedangkan kelemahan model pembelajaran tiep Make A Match, yaitu
sebagai berikut:
1) Jika strategi ini tidak disiapkan dengan baik, maka akan banyak
memakan waktu yang terbuang.
2) Jika guru mengarahkan siswa dengan baik, akan banyak siswa
yang kurang memperhatikan pada saat.
3) Guru harus berhati-hati dan bijaksana saat memberikan hukuman
pada siswa yang tidak mendapatkan pasangan, karena mereka
bisa malu.

Adapun kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match
menurut Shoimin (2014, hal 99) adalah sebagai berikut:
1) Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran.
2) Kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis.
3) Munculnya dinamika gotong-royong yang merata di seluruh
siswa

Sedangkan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Make A
Match, yaitu sebagai berikut:
1) Diperlukan bimbingan guru untuk melakukan pembelajaran
2) Suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas
lain.
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
Make A Match dapat digunakan untuk mengkatkan aktivitas proses
pembelajaran dikelas pembelajaran mampu mencipatakan susasana
kegembiraan dan menyenangkan dan juga dapat melatih siswa untuk
berani dalam menyampaikan presentasinya.
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E. Pembelajaran Tematik
1. Pengertian Pembelajaran Tematik
Pembelajaran

tematik

merupakan

salah

satu

model

pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa
mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengelaman bermakna
bagi peserta didik. Pembelajaan terpadu didefinisikan sebagai
pembelajaran yang menghubungkan berbagai gagasan, konsep,
ketertampilan, sikap dan nilai, baik antar mata pelajaran maupun
dalam satu mata pelajaran. Pembelajaran tematik memberi
penekanan pada pemilihan suatu tema yang spesifik yang sesuai
dengan materi pelajaran, untuk mengajar satu atau beberapa
konsep yang memadukan berbagai informasi (Permendikbud no.57
Tahun 2014)
Pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran
yang memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai
kompetensi dasar satu atau bebrapa mata pelajaran. Penerapan
pembelajaran dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yakni
penentuan berdasarkan keterkaitan kompetensi dasar, tema dan
masalah yang dihadapi.
2. Karakteristik Pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran yang
diterapkan bagi anak kelas awal sekolah dasar. Sesuai dengan
tahapan perkembangan anak, karakteristik anak belajar, konsep
belajar dan pembelajaran bermakna, maka bagi pembelajaran bagi
anak kelas awal SD sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran
tematik.
Pembelajaran tematik memiliki

karakteristik-karakteristik

antara lain : berpusat pada peserta didik, memberikan pengelaman
langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan
konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil
pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik,
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menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan (
Depdiknas, 2006).
1) Berpusat pada peserta didik
Hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern yang
lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar
sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator.
2) Memberikan pengalaman langsung
Dengan pengalaman langsung ini, peserta didik dihadapkan
pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk
memahami yang lebih abstrak.
3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas
Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema
yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan peserta didik.
4) Menyajikan konsep dari dari berbagai mata pelajaran
Dengan demikian peserta didik mampu memahamai konsepkonsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk
membantu peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah
yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
5) Bersifat fleksibel
Yaitu dimana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu
pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya.
6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan meyenangkan
Pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar PAKEM
yaitu, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
3. Ciri-ciri Pembelajaran Tematik
Pembelajaran

tematik

memiliki

ciri-ciri

atau

karakteristik

sebagaimana berikut:
1) Berpusat pada peserta didik,
2) Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik,
3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas,
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4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu
proses pembelajaran.
5) Bersifat fleksibel,
6) Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat,
dan kebutuhan peserta didik.
Walaupun model dan strategi pembelajaran saat ini banyak
dikembangkan, namun selama ini pembelajaran masih sebatas berada
diruang kelas. Sebagai upaya untuk menemukan proses belajar yang
lebih substansial dan memiliki makna proses yang lebih melekat, model
pembelajaran ini perlu untuk diterapkan dan menjadi solusi kedepan
untuk memerangi korupsi (Nurdyansyah, 2015).
4. Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik
Secara

umum

prinsip

pembelajaran

tematik

dapat

diklarifikasikan menjadi 4 (empat) prinsip yaitu :
a. Prinsip penggalian tema
Prinsip penggalian merupakan prinsip utama (focus) dalam
pembelajaran tematik. Artinya tema-tema yang saling tumpang
tindih da nada keterkaitan menjadi target utama dalam pengajaran.
Dengan demikian dalam penggalian tema tersebut hendaklah
memperhatikan beberapa persyaratan :
(a) Tema hendaknya tidak terlalu luas
(b) Tema harus bermakna
(c) Tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis
anak
(d) Tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat
anak
(e) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwaperistiwa otentik
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(f) Tema yang dipilih hendaknya memperhatikan kurikulum
(g) Tema yang dipilih hendaknya memperhatikan ketersediaan
sumber belajar
b. Prinsip pengelolaan pembelajaran
Pengelolaan pembelajaran dapat optimal guru mampu
menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses, artinya guru
mampu

menempatkan

dirinya

sebagai

fasilitator

dan

mediator dalam proses pembelajaran.
(a) Prinsip evaluasi
Evaluasi pada dasarnya menjadi focus dalam setiap
kegiatan. Bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya
apabila tidak dilakukan evaluasi
(b) Prinsip reaksi
Dampak pengiring (nurturant effect) yang penting bagi
perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam
proses pembelajaran. Karena itu guru dituntut agar
mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran
sehingga

tercapai

secara

tuntas

tujuan-tujuan

pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap aksi peserta
didik dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan
aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang
utuh dan bermakna (Malawi dan Ani, 2017, hlm.1)
F. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan penulis gunakan sebagai salah satu bahan
referensi untuk melaksanakan penelitian yang penulis lakukan.
Selain itu

juga, penelitian relevan penulis gunakan sebagai

pembanding hasil penelitian yang diperoleh dalam melakukan
penelitian ini. Penelitian yang relevan yang digunakan oleh penulis
adalah sebagai berikut.
1. Jurnal Nisrohah Neni Riyanti yang berjudul “Penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Make A Match untuk meningkatkan
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hasil

belajar

IPS”.

Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar
siswa dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
Make A Match.
Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan yaitu samasama menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make A
Match. Adapun perbedaan dari penelitian di atas ialah tempat
penelitian yaitu di SDN Tempuran 4 Ngawi, hanya mata
pelajaran IPS dan kelas yang dipilih berbeda yakni kelas V.
2. Skripsi

Halidayani

yang

berjudul

“Penerapan

model

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match untuk meningkatkan
hasil belajar siswa pada materi kosakata baku dan tidak baku di
kelas IV MIN 16 Aceh Besar”. Berdasarkan hasil penelitian yang
telah diteliti bahwa penerapan model pembelajaran tipe Make A
Match yang bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui
aktivitas

guru

dan

siswa

dalam

pembelajaran

dengan

menggunakan model pembelajaran tipe make a match di
pelajaran bahasa indonesia kelas IV MIN 16 Aceh Besar.
Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan yaitu samasama menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make A
Match. Adapun perbedaan dari penelitian di atas ialah mata
pelajaran bahasa indonesia dan dikelas IV.
3. Jurnal Wirawan Anandito Abdullah yang berjudul “Penerapan
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match dalam
meningkatkan minat dan hasil belajar Matematika siswa kelas III
SD Negeri 3 Palar Klaten”. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri
3 palar Klaten dalam pembelajaran Matematika melalui model
pembelajaran kooperatif Make A Match.
Berdasarkan penelitian terdapat kesimpulan bahwa penelitian
ini sama-sama menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Make A
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Match untuk meningkatkan hasil belajar dan peneliti juga
melakukan penelitian dikelas III. Perbedaan yang terlihat yaitu
selain hasil belajar peneliti ini melakukan penelitian untuk
meningkatkan minat belajar siswa dan hanya pada mata pelajaran
matematika.
G. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan gugaan dengan sifat penelitian telah
dinyatakan dalam benyuk pernyataan (Cholid Narbuko, 2001, hal
13). Dikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada teori. Lain menurut Sugiyono (2009, hal 64)
Hipotesis sebagai suatu dugaan sementara terhadap rumusan
masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah
dinyatakan dalam bentuk pernyataan.
Berdasarkan kajian pustaka, maka hipotesis penelitian ini
adalah “Jika model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match
dilakukan dan diterapkan dengan langkah-langkah pembelajaran
yang sesuai dan benar, maka akan meningkatkan hasil belajar siswa
pada pembelajaran tematik kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Kota Jambi.”

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas III MIN Kota Jambi
Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa 30 orang, terdiri dari 15
orang siswa laki-laki 15 orang siswa perempuan.
2. Tempat penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kelas III MIN Kota Jambi, alasan
praktis pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan karena keterjangkauan
lokasi penelitian oleh peneliti baik dari segi tenaga maupun efesien
waktu.
3. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan semester genap tahun pelajaran
2019/2020 di MIN Kota Jambi. Dan penelitian mengacu pada
kalender pendidikan sekolah, karena memerlukan beberapa siklus
dan proses belajar mengajar yang efektif dikelas.
B. Rancangan Tindakan
Rancangan tindakan yang digunakan penelitian ini merupakan
Penelitian

Tindakan

Kelas

(PTK),

ruang

lingkupnya

adalah

pembelajaran di dalam kelas yang dilaksanakan oleh guru dan siswa
untuk melakukan perbaikan dan berdampak pada peningkatan belajar
peserta didik. (IGAK Wardani, 2008, hal 24)
Dalam konsep PTK terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan,
tindakan, observasi, dan refleksi. Hubungan keempatnya dipa ndang
sebagai siklus seperti pada gambar 1.
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Perencanaan

Refleksi

Tindakan

Pengamatan
Gambar 3.1
Hubungan Perencanaan, Tindakan, Pengamatan, dan Refleksi
Penelitian tindakan kelas ini bercirikan adanya perubahan yang
secara terus menerus. Apabila pembelajaran membaca pemahaman
dengan

metode

pemberian

tugas

belum

dapat

meningkatkan

kemampuan membaca pemahaman pada siklus pertama, peneliti
merencanakan

tindakan

siklus

kedua

dan

seterusnya

sampai

mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, jumlah siklus
tidak terikat dan tidak ditentukan sampai siklus tertentu.
Siklus disesuaikan dengan kebutuhan dlam peningkatan hsil
pembelajaran. Jika ada peningkatan sesuai dengan indikator yang
diharapkan, siklus dapat diberehentikan meskipun msih dalam silus
kedua. Siklus juga dapat dihentikan apabila dirasa tidak ada
peningkatan hasil belajar dalam setiap tahapan yang telah dilalui
sehingga mencapai tingkat kejenuhan.
Dan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang akan
ditempuh, sifatnya operasional dan menjelaskan kegiatan yang akan
dilakukan dalam penelitian. Dalam bagian ini tidak usah terlalu
banyak teori, meskipun dalam beberapa hal diperlukan teori,
posisinya hanya untuk memperkuat prosedur operasional yang akan
ditempuh tidak menyimpang dari teori.
Setiap penelitian memerlukan metode penelitian yang sesuai
dengan masalah yang akan diteliti. Jenis penelitian yang digunakan
disini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian Tindakan
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Kelas atau PTK memiliki peranan yang sangat penting dan strategis
untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila di implementasikan
dengan baik dan benar. Diiplementasikan dengan baik artinya, pihak
yang

terlibat

dalam

PTK

(Guru)

mencoba

dengan

sadar

mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan
masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran di kelas melalui
tindakan bermakna yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah
atau memperbaiki situasi dan kemudian secara cermat mengamati
pelaksanaannya

untuk

mengukur

tingkat

keberhasilannya

Perencanaan.
C. Desain dan Prosedur Penelitian
1. Desain Tindakan
Desain penelitian mempunyai dua macam pengertian, yaitu
secara luas dan sempit. Secara luas, desain penelitian adalah
semua

proses

yang

diperlukan

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan penelitian. Desain penelitian secara sempit adalah
sebagai penggambaran secara jelas tentang hubungan antara
bahan, pengumpulan data dan analisis data. Sehingga dengan
adanya desain yang baik, peneliti maupun orang lain yang
berkepentingan

mempunyai

gambaran

tentang

bagaimana

keterkaitan antara bahan yang ada dengan konteks penelitian dan
apa yang hendak dilakukan oleh seorang peneliti dalam
melaksanakan penelitian. Desain penelitian yang dibuat secara
cermat akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam
kaitannya dengan penyusunan hipotesis dan tindakan yang akan
diambil dalam proses penelitian selanjutnya (Sukardi, 2013, hal
103-104).
Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian tindakan
(Action Research) yang dilakukan dengan Tujuan memperbaiki
mutu praktik

pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus pada
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kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi dikelas,
bukan pada input kelas (silabus, materi, dan lain-lain) ataupun
output (hasil belajar) . PTK harus tertuju atau mengenai hal-hal
yang terjadi di dalam kelas (Suharsimi, Suhardjono,Supardi,
2012, hal 58).
Penelitian tindakan kelas ( classroom action research )
adalah penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk
mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada sebuah subyek
penelitian dikelas tersebut. Dengan demikian penelitian tindakan
kelas adalah suatu kegiatan penelitian dengan mencermati sebuah
kegiatan belajar yang diberikan tindakan, yang secara sengaja
dimunculkan

dalam

sebuah

kelas,

yang

bertujuan

untuk

memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran di
kelas tersebut.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian
tindakan kelas (PTK) adalah sebuah penelitian yang dilakukan
oleh guru dikelasnya sendiri dengan jalan merencanakan,
melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif
dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja
sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.
Jika dilihat dari namanya Classroom Action Research
(CAR), maka diketahui ada gabungan tiga buah kata, yaitu
penelitian-tindakan-kelas,

yang

menunjukkan

isi

yang

terkandung didalamnya, yaitu sebuah kegiatan penelitian yang
dilakukan dikelas.
a) Penelitian, menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu
objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi
tertentu

untuk

memperoleh

data

atau

informasi

yang

bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik
minat dan penting bagi peneliti.
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b) Tindakan, menunjuk pada suatu gerak kegiatan yang sengaja
dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk
rangkaian siklus kegiatan untuk siswa.
c) Kelas, dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas,
tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik. Kelas adalah
sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima
pelajaran yang sama dari guru yang sama pula (Paizaluddin,
2016, hal 8-9)
Dengan memahami dan mencoba melaksnakan penelitian
tindakan kelas, diharapkan kemampuan pendidik dalam proses
pembelajaran makin meningkat kualitasnya dan sekaligus akan
meningkatkan kualitas pendidikan serta profesi pendidik/tenaga
kependidikan yang sekarang dirasakan menjadi hambatan utama.
Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian
tindakan dengan bagan yang berbeda, namun secara garis besar
terdapat empat tahapan yang lazim dilalui yaitu: perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.
Adapun desain penelitian yang digunakan peneliti dalam
berbentuk simlus yang mengacu pada model Kemmis dan Mc
Taggart. Siklus ini tidak hanya berlangsung satu kali, tetapi
beberapakali hingga tercapai tujuan yang diharapkan. Rencana
penelitian tindakan kelas ini, terdiri dari 2 siklus. Tiap siklus
dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai,
seperti apa yang telah didesai dalam faktor yang diselidiki.
Berikut adalah skema siklus rancangan PTK model Kemmis dan
Mc Taggart:
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Siklus rancangan penelitian tindakan kelas
Pelaksanaan
Perencanaan

Siklus 1

Pengamatan

Refleksi
Pelaksanaan

Perencanaan

Siklus 2

Pengamatan

Refleksi
Gambar 3.2
Alur Pelaksanaan PTK Model Kemmis dan Mc Taggart
(Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, 2012, hal 16)

2. Prosedur Penelitian
Langkah-langkah praktis pelaksanaan PTK dapat dijabarkan
secara jelas dan mudah dipahami. Ada empat bagian pokok PTK
yaitu: Planning, Action, Observation, dan Reflection. Kegiatan
tersebut disebut dengan siklus kegiatan pemecahan masalah.
Apabila satu siklus belum menunjukkan tanda-tanda perubahan
kearah perbaikan (peningkatan mutu), kegiatan riset dilanjutkan
pada siklus kedua, dan seterusnya sampai dengan peneliti
mendapatkan hasil peningkatan.
Prosedur penelitian tindakan kelas ini di desain untuk dua
siklus, dimana masing-masing siklus dengan tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dilaksanakan dengan
kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas III MIN Kota Jambi.
Dalam penelitian ini akan direncanakan sebanyak dua siklus
yaitu siklus I dan II. Siklus I terdiri dari perencanaan,
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pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian dilaksanakan
ujian siklus I, hasil pengamatan dan refleksi pada siklus I dapat
dilihat hasilnya, jika ada kekurangan diadakan perbaikan lalu
dilanjutkan

proses

pembelajaran

pada

siklus

II.

Hasil

pengamatan dan refleksi pada siklus II sehingga harapan untuk
meningkatkan hasil belajar siswa tercapai.

Fungsi dari masing-masing tahapan pada siklus tersebut
adalah sebagai berikut:
a) Gambaran pelaksanaan siklus I
1) Perencanaan, yaitu sebagai berikut:


Tim peneliti melakukan analisis kurikulum untuk
mengetahui

kompetensi

dasar

yang

akan

disampaikan kepada siswa dalam pembelajaran.


Membuat rencana pembelajaran dengan mengaju
pada tindakan yang diterapkan dalam PTK.



Membuat lembar kerja siswa.



Membuat instrumen yang akan digunakan dalam
siklus PTK.



Menyusun alat evaluasi pembelajaran.

2) Tindakan/ observasi
Tindakan/ observsi adalah tindakan implementasi atau
penerepan isi rancangan yaitu mengenai tindkana kelas
berikut yang dilakukan oleh peneliti:


Melaksanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP).



Menyajikan

materi

pembelajaran

dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
Make A Match.


Siswa diberi kesempatan untuk mengamati materi
dan menanyakan hal-hal yang belum dimengerti.
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Memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa
sesuai dengan materi yang telah dipelajari.



Memberikan penguatan dan kesimpulan.



Memberikan evaluasi berupa tes soal pilihan ganda.

3) Pengamatan
Pengamatan, observasi atau monitoring dapat dilakukan
sendiri oleh peneliti, yang memang diberi tugas untuk hal itu.
Pada saat monitoring pengamat haruslah mencatat semua
peristiwa atau hal yang terjadi di kelas penelitian. Misalnya
mengenai kinerja guru, situasi kelas, perilaku dan sikap
siswa, penyajian atau pembahasan materi, penyerapan siswa
terhadap materi yang diajarkan, dan sebagainya. Pengamatan
yang dilakukan oleh peneliti adalah:


Proses kegiatan pembelajaran.



Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.

4) Refleksi
Dalam tahapan refleksi peneliti melakukan analisis
data dengan melakukan kategorisasi dan penyimpulan
data yang telah dikumpulkan berupa hasil tes, hasil
observasi aktivitas siswa dan hasil observasi kegiatan
guru. Dalam tahap refleksi, peneliti juga melakukan
tahap evaluasi terhadap kekurangan atau kelemahan dari
implementasi tindakan sebagai bahan dan pertimbangan
untuk perbaikan siklus berikutnya. Apabila pada siklus I
hasil belajar siswa belum meningkat maka harus adanya
perbaikan rencana untuk di siklus II.
b) Gambaran pelaksanaan siklus II
1) Perencanaan
Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil
refleksi pada siklus I. Perencanaan pembelajaran siklus II
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masih

sama

dengan

siklus

I

hanya

saja

guru

lebih

dimaksimalkan dalam memotivasi dan membimbing siswa .
2) Tindakan/ observasi
Peneliti melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dan tentunya
berdasarkan rencana pembelajaran hasil siklus I. Disetiap
awal pembelajaran disampaikan indikator pembelajaran agar
siswa mengetahui sasaran yang akan dicapai dalam proses
pembelajaran.
3) Pengamatan
Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan aktivitas
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
Make A Match.
4) Refleksi
Dalam tahap refleksi peneliti melakukan analisis data
dengan melakukan kategorisasi dan menyimpulkan data yang
telah terkumpul berupa hasil tes. Hasil observasi aktivitas
siswa dan hasil observasi aktivitas guru. Dalam tahapan
refleksi peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan
siklus II, dan pada siklus II hasil belajar siswa diharapkan
benar-benar harus meningkat setelah melakukan siklus I.
D. Kriteria Keberhasilan Tindakan
Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila telah
terdapat siwa yang memiliki hasil belajar dalam proses pembelajaran
sedikitnya 75 % dari siswa yang dalam mengikuti pembelajaran.
Keberhasilan atau ketuntasan belajar dilihat berdasarkan hasil tes
yang diperoleh siswa. Siswa dikatakan berhasil atau tuntas apabila
setiap siswa mencapai skor 75 % - 100 % atau 75, sesuai dengan
standar KKM yang telah ditentukan dalam pembelajaran tersebut
yaitu 75 (dokumen Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi).
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Data yang valid dan lengkap sangat menentukan
kualitas penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik observasi, tes dan dokumentasi, berikut penjelasan tentang
ketiga teknik tersebut:
1) Teknik observasi
Pengertian observasi pada konteks pengumpulan data adalah
tindakan atau proses pengambilan informasi, atau data melalui
media pengamatan. Dalam melakukan observasi ini, peneliti
menggunakan

sarana

utama

indera

penglihatan.

Melalui

pengamatan mata sendiri, seorang guru diharuskan melakukan
pengamatan terhadap tindakan dan perilaku responden di kelas atau
di sekolah.
Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang
secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana
tempatnya. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak
disiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi (
Sugiyono, 2016, hal 203-205)
Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi selama
proses pembelajaran dilakukan pengamatan tentang aktifitas siswa
dan guru selama mengikuti pembelajaran.
2) Teknik wawancara
Teknik wawancara dan diskusi, yaitu pertemuan langsung
yang direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai
untuk saling bertukar pikiran, guna memberikan atau menerima
informasi

tertentu

yang

diperlakukan

dalam

penelitian.

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu,
yang dilakukan oleh dua

belah pihak, yaitu pewawancara dan

yang diwawancarai (Moleong, 1998, hal 148).
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Materi yang diwawancarai ketika peneliti bertemu dengan
yang diwawancarai, pada prinsipnya dibatasi pada konteks aspek
kegiatan yang erat kaitannya dengan kelas atau sekolah. Artinya
materi wawancara dalam konteks sekolah, baik yang sudah
lampau, masa sekarang, maupun fenomena yang berimplikasi pada
kegiatan perbaikan (Sukardi, 2013, hal 49).
3) Teknik tes
Tes digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar
siswa (kunandar, 2010, hal 126). Dalam penelitian ini, Tes
digunakan untuk melihat sejauh mana pengamatan siswa pada
materi tentang kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga
negara melalui model pembelajaran kooperatif ( Cooperative
Learning ). Siswa diberikan tes awal sebelum berlangsungnya
pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal
yang dimiliki siswa. Setelah melakukan pembelajaran, siswa
diberikan tes persiklus untuk mengumpulkan data hasil belajar
siswa.
4) Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,
dokumen

bisa

berbentuk

tulisan,gambar

atau

karya-karya

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013, hal 329). Metode
dukumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2013, hal 274).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi
yang didapatkan dari Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP),
silabus, dan dokumen hasil belajar siswa.
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F. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain
sebagai berikut:
1) Lembar observasi
Lembar observasi merupakan catatan yang menggambarkan
tingkat aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Observasi
dilakukan

dengan

melakukan

pengamatan

dan

pencatatan

mengenai kegiatan guru dan siswa selama pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match.
Adapun kisi-kisi lembar observasi kegiatan guru dan aktivitas
siswa dalam pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Kisi-kisi

lembar

observasi

aktivitas

guru

dalam

proses

pembelajaran
No

Indikator/ Aspek yang diamati

Nomor
Item

Pendahuluan
1.

Guru memasuki kelas tepat waktu dan mengucapkan
salam guna memulai pelajaran.

2.

Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti
pelajaran.

3.

Guru memberikan motivasi pada siswa.

4.

Guru mengajak siswa mengulang kembali materi yang
telah dipelajari.

5.

Guru menyampaikan inidkator pembelajaran.
Kegiatan Inti

6.

Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada seluruh
siswa dengan menampilkan gambar-gambar yang
berhubungan dengan pembelajaran.
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No

Indikator/ Aspek yang diamati

Nomor
Item

7.

Guru

menjelaskan

dengan

prosedur

langkah-langkah

pembelajaran

penerapan

sesuai

pembelajaran

kooperatif Tipe Make A Match.
8.

Guru mempersiapkan beberapa kartu, yaitu kartu soal
dan kartu jawaban.

9.

Masing-masing peseta didik berpikir mengenai soal
atau jawaban kartu yang mereka pegang.

10.

Tiap peserta didik diminta mencari pasangan kartu
yang memiliki kecocokan dengan kartu yang di
pegang.

11.

Tiap peserta didik yang menemukan kecocokan kartu
sebelum mencapai batasan waktu yang ditentukan,
maka diberikan poin.

12.

Apabila sudah selesai satu sesi, dilakukan pengocokan
kartu lagi supaya setiap peserta

didik memperoleh

kartu yangtidak sama seperti sesi ke satu.
13. Guru dan peserta didik bersama-sama mengkoreksi dari
kartu yang telah menemukan pasangan tersebut.
Penutup
14.

Guru mengajak siswa menyimpulkan pembelajaran
hari ini

15.

Guru memberikan penguatan kepada siswa

16.

Guru menutup pembelajaran
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Tabel 3.2
Kisi-kisi

lembar

observasi

aktivitas

siswa

dalam

proses

pembelajaran
No

Indikator atau aspek yang dinilai

Skor
1

1.

Pengetahuan (mengingat/menghafal)
a. Berlatih (misalnya mencoba sendiri soal-soal
pelajaran dengan penuh keyakinan).
b. Berpikir kreatif (misalnya mencoba memecahkan
masalah-masalah

pada

latihan

soal

yang

mempunyai variasi berbeda dengan contoh yang
diberikan).
c. Berpikir kritis (misalnya mampu menemukan
kejanggalan, kelemahan atau kesalahan yang
dilakukan orang lain dalam menyelesaikan soal
atau tugas).
2.

Pemahaman (menginterpretasikan)
a. Membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan
pengalamannya.
b. Melakukan pengamatan atau penyelidikan.

3.

Aplikasi/penerapan

(menggunakan

konsep

untuk

memecahkan suatu masalah).
a. Mampu

menyelesaikan

permasalahan-

permasalahan soal yang diberikan oleh guru
padanya.
4.

Analisis (menjabarkan suatu konsep).
a. Aktif dalam menyelesaikan soal-soal beberapa
konsep yang sedang dipelajari.

2

3

4 5
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No

Indikator atau aspek yang dinilai

Skor
1

5.

2 3

Sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep
menjadi suatu konsep utuh).
a. Menggali pengetahuannya untuk menemukan
konsep-konsep yang sedang dipelajari).
b. Secara aktif terlibat langsung dalam proses
pembelajaran.

6.

Evaluasi (membandingkan nilai, ide, metode, dan
sebagainya).
a. Mampu mengulas kembali materi yang sudah
dipelajari dengan baik dan benar.
b. Mampu presentasikan secara lantang didepan
kelas.

3) Tes
Tes digunakan dalam pengukuran hasil belajar siswa sebagai
tindak lanjut dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Tes
dilakukan

pada

akhir

siklus

untuk

mengetahui

efektivitas

pembelajaran.
4) Chek list dokumentasi
Chek list dokumen merupakan daftar dokumen yang akan
digunakan dalam penelitian ini antara lain RPP, silabus, dokumen
hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik dan profil sekolah.

G. Teknik analisis data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam

4 5
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pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Data yang diperoleh dalam PTK, secara umum dianalisis melalui
deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan pada tiap data yang
dikumpulkan, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kualitatif
dianalisis dengan menggunakan cara kuantitatif sederhana, yakni dengan
persentase (%), dan data kualitatif dianalisis dengan membuat penilaianpenilaian kualitatif (kategori) (Paizaluddin dan Ermalinda, 2016, hal. 135).
Analisis data dilakukan secara bertahap, pertama dengan menyeleksi
dan mengelompokkan, kedua dengan memaparkan atau mendeskripsikan
data dan terakhir menyimpulkan atau memberi makna. Untuk menganalisis
hasil-hasil refleksi dari penelitian ini digunakan teknik kualitatif dan
kuantitatif (Paizaluddin dan Ermalinda, 2016, hal. 209).
1. Teknik Analisis Data Kuantitatif
Dalam penelitian yang menggunakan teknik analisis data
kuantitatif, kualitas pengumpulan datanya ditentukan oleh kualitas
instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan. Instrumen itu
disebut berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan pemakaiannya
apabila sudah terbukti validitas (Usman dan Akbar, 2008, hal. 287).
Dalam analisis data penulisan akan mengambil data tentang hasil
observasi kreativitas siswa pada hasil observasi dapat dihitung melalui :
a. Hasil observasi aktivitas siswa data dapat dihitung melalui:

Dimana A = Proporsi siswa yang memilih aktif
B

= Jumlah siswa keseluruhan

Dengan penilaian :
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0 – 19

= Tidak aktif

1

= Sangat kurang aktif

20 – 59

= Kurang aktif

2

= Kurang aktif

60 – 69

= Cukup aktif

3

= Cukup aktif

70 – 79

= aktif

4

= Aktif

5

= Sangat aktif

80 – 100 = Aktif sekali

Data hasil tes yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis
menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil uji tes yang
digunakan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kemampuan
siswa dalam menyelesaikan soal di kelas III pada pembelajaran tematik
pada setiap siklus hasil tes tersebut kemudian dicari nilai ketuntasan
belajar dan persentase ketuntasan belajar siswa untuk setiap siklusnya.
1) Ketuntasan individu
Setiap siswa dikelas tuntas apabila memperoleh nilai ≥ 75
data diolah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Persentasi persiswa= x =
Keterangan:
x = nilai rata-rata
∑x = jumlah semua nilai siswa
∑n = jumlah siswa

(Daryanto. 2014:191)

Setelah mencari persentase ketuntasan siswa, selanjutnya
menentukan kriteria ketuntasan dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.3
Kriteria ketuntasan individu
No.

Nilai keberhasilan

Taraf keberhasilan

1.

85% - 100%

Sangat baik

2.

75% - 84,99%

Baik

3.

65% - 74,99%

Cukup

4.

55% - 64,99%

Kurang

5.

˂55%

Sangat kurang
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2) Ketuntasan klasikal
P=

x 100%

(Daryanto. 2014:192)
Ketuntasan belajar klasikal tercapai jika ≥75% siswa
memperoleh skor minimal 75 yang akan dilihat pada hasil
evaluasi tiap-tiap siklus.
2. Teknik Analisis Data Kualitatif
a.

Data Eduction (Reduksi Data)
Reduksi data merupakan proses berpikir yang memerlukan
kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi
peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat
mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.
Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga
dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan
pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2018, hal. 249).

b.

Data Display (Penyajian Data)
Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
“looking at displays help us to understand what is happening and to
do something-further analysis or coution on that understanding”.
Miles dan Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam
melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat
berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart (Sugiyono,
2018, hal. 249).

c.

Conclusion Drawing (Verification)
Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. aKesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah
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bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan
data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan
yang kredibel (Sugiyono, 2018, hal. 252).
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H. Jadwal penelitian
Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan selama enam bulan yaitu mulai bulan Agustus 2019 sampai Januari
2020. Rencana waktu ini masih bersifat sementara, artinya dapat berubah sesuai situasi dan kondisi secara teknis
maupun kondisi dilapangan. Berikut ini akan diberikan uraian tahapan yang dilakukan selama penelitian
dilaksanakan.
Tabel 3.4
Jadwal penelitian
Bulan
No

Kegiatan

Sept

Okt

Nov

Desemb

Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

2

Pengajuan
judul
Penulisan
proposal
Permohonan

3



dosen
pembimbing
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Bulan
No

Kegiatan

Sept

Okt

Nov

Desemb

Feb

Jan

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Bimbingan
4



dan
perbaikan
proposal

5

6

7

Seminar
proposal
Perbaikan



hasil sempro
Pengurusan



izin riset
Pengumpulan

8



data di
lapangan
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Bulan
No

Kegiatan

Sept

Okt

Nov

Desemb

Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Analisis dan
9

   

penyusunan
laporan
Seminar

10



hasil/ujian
skripsi
Perbaikan

11

  

hasil ujian
skripsi
Pengesahan

12

hasil ujian
oleh tim
penguji

13

Penyerahan
laporan
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I. Keabsahan Data
Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik kriteria
derajat kepercayaan. Derajat kepercayaan yang direncanakan
untuk digunakan dalam penelitian ini adalah 3 cara dari 10 cara
yang

dikembangkan

oleh

Moleong,

yaitu

(1)

ketekunan

pengamatan, (2) triangulasi, dan (3) pemeriksaan sejawat.
a. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan

pengamatan

dilakukan

dengan

cara

peneliti

mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan terus menerus selama
proses penelitian. Kegiatan ini dapat diikuti dengan pelaksanaan
wawancara secara intensif, aktif dalam kegiatan belajar sehingga dapat
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya subjek berdusta,
menipu atau berpura-pura.
b. Triangulasi
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik
triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui
sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai
teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,
penyidik, dan teori.
Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton terdapat dua
strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil
penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan
derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba berdasarkan
anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya
dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat lain,
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yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya
penjelasan banding (rival explanation).
c. Pengecekan Sejawat
Pengecekan
mendiskusikan

sejawat
proses

pembimbing

atau

mengadakan

penelitian

berpengalaman
dilakukan

yang
dan

teman

hasil

penelitian

mahasiswa

kualitatif

mengadakan

dengan

dimaksudkan

harapan

atau

penelitian
peneliti

yang
pula

disini

adalah

dengan

dosen

sedang/telah
orang

kualitatif.

mendapatkan

Hal

yang
ini

masukan-

masukan baik dari segi metodologi maupun konteks penelitian.
Disamping itu, peneliti juga senantiasa berdiskusi dengan teman
pengamat yang ikut terlibat dalam pengumpulan data untuk
merumuskan kegiatan pemberian tindakan selanjutnya.

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah berdirinya dan Letak Geografis MIN Kota Jambi
Latar belakang sejarah MIN Kota Jambi yang berada di komplek
perguruan di Jl. Adityawarman Thehok adalah berasal dari komplek
PGAN Jambi yang luasnya mencapai 4.3 Ha yang dibeli dari Anggaran
Negara melalui DIP tahun 1969 oleh Asy Ari Thoha, BA.
Pada tahun 1975 MIN Kota Jambi didirikan, awalnya MIN ini
bernama MIN 4 Jambi yang yang merupakan limpahan dari Kerinci,
karena di Jambi belum ada Madrasah Ibtidaiyah yang Negeri, maka dari
ituah MIN 4 ini dilimpahkan menjadi MIN Kota Jambi. Pada saat itu
MIN 4 masih dipandang sebelah mata, karena masih kalah saing dengan
sekolah dasar yang ada. Dengan persaingan yang ada, bahkan dahulu
untuk mencari siswa sangat sulit. Hingga guru harus mendatangi rumahrumah untuk mencari siswa yang mau masuk ke MIN 4 Jambi. Akan
tetapi sekarang, berbanding 360 derajat. MIN 4 atau sekarang yang
disebut dengan MIN Kota Jambi telah memiliki siswa/siswi dengan
jumlah hamper 1000 siswa/siswi. Terbukti bahwa saat ini MIN Kota
Jambi adalah salah satu MIN terfavorit.
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi terletak dalam Komplek
Perguruan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi yang
dipersiapkan menjadi Madarasah Unggulan. Pada Komplek ini terdapat 4
sekolah yakni : TK/RA, MIN, MTsN Kota Jambi, dan MAN 2 Kota
Jambi. Komplek ini terletak pada daerah yang sangat strategis, di jantung
Kota Jambi dengan jarak lebih kurang 1 km dari Pusat Perkantoran Kota,
diapit oleh dua jalan protocol dan daerah jalur angkutan kota. Penduduk
lingkungan

komplek

ini

mayoritas

beragama

Islam

perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

50

dengan
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Sejak tahun 2010 MIN Kota Jambi memiliki Predikat Akreditasi B
dengan nilai 83 dan di tahun 2015 masih memiliki Predikat Akreditasi B
dengan nilai 84.
Tabel 4.1 : Pergantian Nama MIN Jambi
No

Tahun

Nama Madrasah

1.

1975 – 1995

MIN 4 JAMBI

2.

1996 – Sekarang

MIN KOTA JAMBI

Tabel 4.2 : Nama-nama Kepala Madrasah MIN Kota Jambi
No

Tahun

Nama Kepala Madrasah

1.

1975 – 1980

Hisbullah Razzaq, BA

2.

1981 – 1985

Rahman

3.

1986 – 1990

Sa’idah

4.

1991 – 1995

Artita

5.

1996 – 2005

Dra. Razni Azikar

6.

2006 – 2016

Syafrin AB, S.Pd.I

7.

2016 – Sekarang

Suyanto, S.Pd.I

2. Visi dan Misi MIN Kota Jambi
Adapun Visi dan Misi MIN Kota Jambi adalah sebagai berikut :
a. Visi :
Akhlak Mulia, Cerdas, Berprestasi”
b. Misi :
1. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia.
2. Membentuk peserta didik yang cerdas, berprestasi di bidang
IMTAQ dan IPTEK.
3. Mewujudkan

peserta

didik

yang

memiliki

emosional spiritual, sosial, dan intelektual.

kecakapan
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4. Menciptakan hubungan kerja sama orang tua, peserta didik
dan masyarakat.
c. Tujuan :
Memberikan
HITUNG”,

bekal

kemampuan

Pengetahuan

dan

dasar

“BACA,

Keterampilan

Dasar

TULIS,
yang

bermanfaat bagi siswa, memberikan bekal Kemampuan Dasar
tentang Pengetahuan Agama Islam dan Pengamalannya sesuai
dengan tingkat perkembangan anak serta mempersiapkan mereka
untuk mengikuti pendidikan pada jenjang selanjutnya.
3. Kurikulum MIN Kota Jambi
Kurikulum yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar
adalah Kurikulum 2013 (K-13).
Untuk

mencapai

standar

mutu

pendidikan

yang

dapat

dipertanggung jawabkan secara nasional, kegiatan pembelajaran di
MIN Kota Jambi mengacu pada standar kompetensi lulusan yang
telah ditetapkan oleh BSNP sebagai berikut:
1. Berperilaku sesuai dengan nilai dan norma ajaran Islam secara kaffah.
2. Mampu mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan
kelebihan diri dan memperbaiki kekurangannya.
3. Mampu menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas
perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya.
4. Berpartisipasi dalam menegakkan aturan sosial.
5. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan strata sosial
ekonomi dalam tatanan global.
6. Membangun dan mengembangkan system informasi yang logis, kritis,
kreatif, dan inovatif.
7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif
dalam memacahkan masalah dan pengambilan keputusan.
8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk
pemberdayaan diri.
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9. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil
yang terbaik.
10. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah
kompleks.
11. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.
12. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara secara demokratis dalam wadah Negara.
13. Kesatuan Republik Indonesia.
14. Mengapresiasi karya seni dan budaya dan mampu mengekspresikan diri
melalui kegiatan seni dan budaya sesuai dengan budaya dan normanorma Islam.
15. Menghasilkan karya kreatif baik individu maupun kelompok.
16. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta
kebersihan lingkunagan.
17. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun.
18. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan
masyarakat.
19. Menunjukkan kemampuan berbahasa yang efektif baik secara lisan
maupun tulisan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab.
20. Selalu mengikuti perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan dan
teknologi terkini, serta mengembangkannya untuk kepentingan diri
sendiri, masyarakat, bangsa, dan Negara.
21. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan
pada jenjang pendidikan tinggi.

4. Keadaan Tenaga Pendidik Dan Pendidikan
a) Keadaan Guru
Tenaga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Kota
Jambi mempunyai tugas utama dalam mengelola pelajaran untuk
disampaikan kepada siswa dan siswi.Selain itu guru-guru di
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Kota Jambi tahun 2017 juga
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harus menjalankan tugas piket dan sebagai wali kelas.Ketentuan
yang menunjukkan bahwa tenaga dalam satu lembaga pendidikan
harus mempunyai ijazah guru untuk menjadi tenaga pengajar.
Guru adalah pelaksana dan pengembang program kegiatan
dalam proses belajar mengajar. Seorang guru mempunyai tugas
dan tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan anakanak didiknya. Adapun guru-guru yang ada di Madrasah Aliyah
Negeri Model Kota Jambi berjumlah 44 orang .dari segi
sumberdaya mengajar mereka rata-rata mempunyai kualifikasi
sebagai guru, baik dari lembaga pendidikan umum maupun dari
pendidikan agama. Dengan demikian sumber daya mengajar di
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Kota Jambi telah mempunyai
persyaratan baik dari segi pendidikan umum mapun pendidikan
agama
Table 4.3 : Daftar nama-nama guru dan pegawai MIN Model Kota Jambi1
NO

1

NAMA

TUGAS

KET

KEPALA

PNS

1

SUYANTO, S.Pd.I

2

SRI MARYATI, S.Ag

GURU KELAS (I.1)

PNS

3

HADIJAH, S. Pd.I

GURU KELAS (I.2)

PNS

4

TUTI AMSINAR, S.Pd.I

GURU KELAS (I.3)

PNS

5

HANUNI, S.Ag

GURU KELAS (II.1)

PNS

6

ASNELLY, S.Ag

GURU KELAS (II.2)

PNS

7

Dra. Hj. ATIKA

GURU KELAS (III.1)

PNS

8

HUSNIATI, S.Pd

GURU KELAS (III.2)

PNS

9

YUNI NURMA NINGSIIH, S.Ag

GURU KELAS (III.3)

PNS

10

MIRA, S.Pd.I

GURU KELAS (III.4)

PNS

11

FATIMAH, S. Pd.I

GURU KELAS (III.5)

PNS

12

ZAINIDAR, S.Ag

GURU KELAS (IV.1)

PNS

Sumber : Dokumentasi MIN Model Jambi
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13

ARMAYAR, S.Pd

GURU KELAS (IV.2)

PNS

14

JALEHA YANTI,S.Ag

GURU KELAS (IV.3)

PNS

15

NOFRIANTY, S.Pd.I, M.Pd.I

GURU KELAS (IV.4)

PNS

16

MUALIMIN, S.Pd.I

GURU KELAS (IV.5)

PNS

17

TOHIRO, S.Pd.I

GURU KELAS (V.1)

PNS

18

Hj. SOPIAH, S.Pd.I

GURU KELAS (V.2)

PNS

19

ASPAHANI, S.Pd.I

GURU KELAS (V.3)

PNS

20

CHAMIM, S.Ag, M.Pd

GURU KELAS (V.4)

PNS

21

ERNI YUSNITA, S.Ag

GURU KELAS (V.5)

PNS

22

DESY ANDRIANI, S.Pd.I

GURU KELAS (VI.1)

PNS

23

ULFI YAMNA, S.Ag

GURU KELAS (VI.2)

PNS

24

SITI NURHANAH

GURU KELAS (VI.3)

PNS

25

SRI HAYATI, S,Pd.I

GURU KELAS (VI.4)

PNS

26

MUHAMMAD IDRUS, S.Pd.I

27

SAFIAH, S.Pd.I

28

ISWANTO, S.Sy

29

NETTY SUKASIH HASIBUAN,
S.Pd.I

GURU BIDANG STUDY FIKIH

PNS

30

SUPARLIN, S.Pd.I

GURU BIDANG STUDY FIKIH

PNS

31

RISMALENA, S.Ag

GURU BIDANG STUDY SKI

PNS

32

MUHAMMAD RAMADHANI. S.Sy

GURU BIDANG STUDY SKI

CPNS

33

AMUL HUSNI

GURU BAHASA ARAB

PNS

34

DIANAH MANFAATI, SS

GURU BAHASA ARAB

CPNS

45

HAYATULLAH, S.Pd.I

GURU BIDANG STUDY PENJASKES

PNS

46

SITI HAFSAH, S.Pd.I

GURU BIDANG STUDY PENJASKES

PNS

47

SUSILAWATI, S.Pd

GURU BIDANG STUDY BAHASA
INGGRIS

PNS

GURU BIDANG STUDY AL-QUR’AN
HADITS
GURU BIDANG STUDY AKIDAH
AKHLAK
GURU BIDANG STUDY AKIDAH
AKHLAK

PNS
PNS
CPNS
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Tabel 4.4 Nama-nama Pegawai MIN Kota Jambi

NO

NAMA

TUGAS

KET

1

NUR ASIAH.DM,S.Pd.I

Pengadministrasi/Tata Usaha

PNS

2

DESY SUSANNA, SH.I

Staf Tata Usaha

Honor

3

FERRYYANSYAH

Staf Tata Usaha

Honor

4

IKA PUTRI AGUSTIN, S.Pd

Tenaga Pustakawan

Honor

ANITA LISMA, S.Pd.I

Tenaga Pustakawan

Honor

5

SIGIT SETIA WAHYUDI, S.Pd.I

Tenaga Pramubakti

Honor

6

ERIKA SARI, S.Pd

Tenaga Pramubakti

Honor

7

SUHERMAN

Security

Honor

8

EDWARD

Security

Honor

10

ANISAH

Pelayan

Honor

b) Keadaan Siswa
Dalam pengamatan saya selama berada di MIN Model Kota
jambi , saya melihat adanya suatu hubungan baik dalan
menjalankan kerja sama , contohnya dalam bidang akademisi
siswa sangat disiplin serta taat pada tata tertib yang di berlakukan
oleh pihak sekolah , bahkan dalam bidang ekstrakurikuler siswa
yang terdapat di MIN Model Kota jambi sangat aktif dan boleh
saya bahasakan hampir semua siswa yang memilki potensi atau
bakat dapat disalurkan melalui kegiatan Ekstra maupun
intra,seperti Pramuka, Drum Band,Tahfidz, Kaligrafi,
Kompangan, Olimpiade, Olahraga dan seterusnya.
Adapun jumlah siswa yang terdapat di MIN MODEL kota jambi baik
dari kelas 1-6 adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.5 : Daftar Keadaan siswa MIN Kota Jambi tahun 2019-2020
I

Kelas
Umur

6 TH
7TH

II

III

IV

V

VI

JUMLAH
KET

L

P

45

43

L

39

P

L

P

L

P

L

P

L

P

37

8TH

84

9TH

97
90

10TH

81
72

87

11TH

53

71

L

P

TOTAL

45

43

88

39

37

76

84

97

181

90

81

171

72

87

159

53

71

124

383

416

799

12TH
13TH
14TH
JUMLAH TOTAL

5. KEGIATAN EKSTRA KURIKULER
1. S B A
Kegiatan SBA dilaksanakan satu kali dalam satu minggu, dengan
dua orang pelatih, dari kegiatan ini diharapkan siswa mampu
membaca Al-Qur’an dengn tajwid, tartil, dan tilawah yang benar.
2. TAHFIZ
Kegiatan Tahfiz dilakukan dua kali dalam satu minggu hari
Senin dan Selasa kegiatan Tahfiz dilaksanakan dengan
berkelompok yaitu sebanyak tiga kelompok dengan tiga orang
pelatih. Dari kegiatan ini diharapkan siswa mampu dan trampil
dalam menghafal Al-Qur’an.
3. Da’i Cilik
Kegiatan Da’i Cilik dilaksanakan satu kali dalam satu minggu
setiap hari Sabtu dengan satu orang pelatih.
4. Hadrah
Kegiatan Hadrah dilaksanakan dua kali dalam satu minggu setiap hari
Senin dan Rabu dengan 2 orang pelatih.
5. U K S
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Kegiatan UKS dilaksanakan atas bimbingan dari Petugas Puskesmas
Kebun Kopi. Oleh karena kegiatan UKS ini cukup baik, maka pihak
Puskesmas pun memberikan perhatian khusus.
6.

Pramuka
Kegiatan kepramukaan dilaksanakan pada hari Sabtu setelah selesai
Proses Belajar Mengajar, kegiatan pramuka ini dibimbing oleh 1
orang Pembina PA/PI dan 2 orang Pelatih. Diharapkan dalam kegiatan
ini siswa mampu mandiri dan menunjukkan prestasi yang
menggembirakan.

7.

Drum Band
Saat ini MIN Kota Jambi telah memiliki groub drum band dengan
nama Gita Bahana MIN Kota Jambi.
Peralatan yang telah dimiliki antara lain :
- 12 buah snare drum
- 2 buah marimba
- 2 buah kwarto
- 7 buah stank snere
- 4 buah bass drum
- 3 buah stenk bass
- 2 buah tongkat mayoret
- 5 buah bells
- 2 pasang sinbal
- 6 buah harness
- 12 buah pionika
- 3 buah stenk bells
- 10 lembar bendera CG

8.

Silat/Karate
Kegiatan Silat/Karate dilaksanakan satu kali dalam satu minggu setiap
hari Jum’at dengan satu orang pelatih.

Kegiatan Sarana Dan Prasarana
Adapun sarana prasasarana yang terdapat di MIN Kota Jambi adalah
sebagai berikut:
1. Tanah dan Halaman
MIN Kota Jambi berdiri di atas tanah sertifikat hak milik
Departemen Agama RI dengan nomor sertifikat: luas tanah: 2.900
m 2 .luas bangunan 2000 m 2 . Sekitaranya dikelilingi oleh pagar
beton. Di sebelah Barat berbatasan dengan Perkomplekan Rumah,
sebelah utara berbatasan dengan gedung RA , sebelah Timur dan
Selatan berbatasan dengan MTS N 2
Umum.
2. Gedung Madrasah

Kota Jambi dan

jalan
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Bangunan gedung MIN Kota Jambi saat ini pada umumnya dalam
keadaan baik dan terpelihara, seluruhnya dangan konstruksi beton.
Gedung ini terdiri dari ruang kelas, fasilitas olah raga, dan ruang
kantor, termasuk fasilitas lainya.
B. Temuan Penelitian
1. Kondisi awal hasil belajar siswa
Dari observasi peneliti pada tanggal 12 Oktober 2019 diketahui
bahwa pada saat mengajar pembelajaran tematik, guru kelas III.5
Madrasah

Ibtidaiyah

Negeri

Kota

Jambi

tidak

melakukan

pembelajaran dengan menggunakan metode dan media pembelajaran
yang bervariasi serta menarik.
Dari hasil hasil pada kegiatan pratindandakan pelajaran Tematik
siswa ternyata tidak memenuhi standar persentase minimal pencapaian
indikator penilaian hasil belajar Tematik. Dalam penelitian ini, penulis
memperoleh data dari guru kelas III.5 pada mata pelajaran Tematik
tentang hasil belajar yang diperoleh siswa berupa hasil ulangan Tema
2 yang dilakukan oleh guru Kelas III.5 pada mata pelajaran Tematik,
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.6
Kondisi awal hasil belajar siswa
No

Nama

Nilai
Prasiklus

KKM

Ketuntasan

1

Aditya Dwi Putra

80

75,00

Tuntas

2

Aisyah Rani

50

75,00

Tidak Tuntas

3

Anisa Zafira

45

75,00

Tidak Tuntas

4

Asila Sajidah

75

75,00

Tuntas

5

Azizah Zyatriah

35

75,00

Tidak Tuntas

6

Daffa Fajar

35

75,00

Tidak Tuntas

7

Dea Livya Sefalya

75

75,00

Tuntas

60

No

Nama

Nilai
Prasiklus

KKM

Ketuntasan

8

Diajemg Rahayu Aufa

45

75,00

Tidak Tuntas

9

Fariza Putri

30

75,00

Tidak Tuntas

10

Hamdan Yuafi

35

75,00

Tidak Tuntas

11

Jenny Marlina

55

75,00

Tidak Tuntas

12

Kanaya Mutiara

95

75,00

Tuntas

13

Khairi Ramadhan

35

75,00

Tidak Tuntas

14

M. Alif Nail

75

75,00

Tuntas

15

M. Devan Atthaya

85

75,00

Tuntas

16

M. Fedly Alfachry

60

75,00

Tidak Tuntas

17

M. Rafa Rifaldo

35

75,00

Tidak Tuntas

18

M. Rakha

35

75,00

Tidak Tuntas

19

M. Rayan Aldinata

45

75,00

Tidak Tuntas

20

M. Uwais Al-qorni

85

75,00

Tuntas

21

Muhammad Azam

80

75,00

Tuntas

22

Muhammad Faiq

15

75,00

Tidak Tuntas

23

Muhammad Hafiz

30

75,00

Tidak Tuntas

24

Muhammad Rizki

35

75,00

Tidak Tuntas

25

Nabila Tsania Zahra

55

75,00

Tidak Tuntas

26

Raisa Nabila Afandi

40

75,00

Tidak Tuntas

27

Ratu Safira

35

75,00

Tidak Tuntas

28

Shaquila Kiara Hayfa

55

75,00

Tidak Tuntas

29

Tiara Rihadatul

45

75,00

Tidak Tuntas
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No

Nama

30

Nilai
Prasiklus

KKM

75

75,00

Zia Almira

Jumlah

1.575

Nilai Rata-rata Siswa

52,5

Jumlah Siswa yng Berhasil
Persentase Keberhasilan

Ketuntasan
Tuntas

9
30 %

Siswa
Jumlah Siswa yang Belum

21

Berhasil
Persentase Jumlah Siswa

70 %

yang Belum Berhasil

Dari tabel 4.9 diatas terlihat bahwa hasil belajar siswa masih rendah.
Karena siswa yang tuntas dalam belajar hanya 9 orang siswa atau hanya 30%,
sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas dalam belajar berjumlah 21 orang
siswa atau sekitar 70%, selain itu nilai rata-rata siswa 52,5% sedangkan KKM
yang telah ditentukan oleh guru adalah 75,00 artinya tingkat ketuntasan dalam
belajar siswa masih rendah dari yang seharusnya yaitu 75,00.
Dari hasil yang diperoleh diatas, peneliti mulai melakukan penelitian
tindakan kelas dengan melakukan penerapan Model Pembelajaran Kooperatif
tipe Make A Match guna meningkatkan hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran
Tematik di kelas III MIN Kota Jambi
2. Temuan pada Siklus I
Pelaksanaan siklus I dilakukan selama 3 kali pertemuan
pembelajaran yang dimulai pada tanggal 18 Februari 2020, 19 Februari
2020, dan 20 februari 2020 dengan memberikan tes akhir siklus I kepada
siswa. dalam pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
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a. Tahap Perencanaan Siklus I
Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun rancangan yang akan
dilaksanakan yaitu, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
Tema 6 Energi dan Perubahannya Subtema 1 Sumber Energi pada
Pembelajaran 1 dan 2 dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make
A Match, menyusun dan mempersiapkan bahan ajar, menyusun dan
mempersiapkan lembar observasi keterlaksanaan proses pembelajaran,
dan mempersiapkan soal tes untuk siklus I dan menyiapkan kamera untuk
mendokumentasikan kegiatan yang terjadi selama proses pembelajaran.
Tabel 4.7
Jadwal Perencanaan (Siklus I)
N

Hari/Tanggal

Pertemuan

Materi

o
1

Selasa

.

18

Pertemuan I
Februari

- Sumber Daya Alam (IPS)

2020
2

Rabu

.

19

- Sumber Energi (IPA)

- Wawancara (Bahasa Indonesia)
Pertemuan
Februari II

2020

- Sumber Energi (IPA)
- Hak dan Kewajiban (PPKn)
- Kombinasi

Gerak

Lokomotor

(PJOK)
3

Kamis

.

20

Pertemuan

- Tes atau Soal (Siklus I)

Februari III

2020

b. Tahap Pelaksanaan Siklus I
Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) tahap pelaksanaan siklus I. Pelaksanaan tindakan
penelitian dilakukan dalam dua kali pemberian tindakan, dan satu kali
pertemuan pemberian tes akhir siklus I untuk mengukur hasil belajar
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siswa selama pembelajaran yang dilakukan selama 2x35 menit atau 2 jam
pelajaran dengan sub tema Sumber Energi pada Pembelajaran 1 dan 2.
Berikut ini deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan
pembelajaran

tematik

dengan

menggunakan

Model

Pembelajaran

Kooperatif tipe Make A Match.
1) Pertemuan I
Penelitian I pada siklus I dilaksanakan pada hari selasa 18
Februari 2020 jam 5-6 pada pukul 09.50 – 10.25 WIB dan jam ke 7-8
pada pukul 10.25-12.10 WIB. Materi yang akan disampaikan adalah
IPA (Sumber Energi) IPS ( Sumber Daya Alam ) dan Bahasa Indonesia
( Wawancara).
a) Kegiatan Awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa
dan siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas
untuk memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru
memeriksa kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa
menurut absen dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat
duduk. Sebelum memulai pembelajaran guru memberi motivasi
kepada siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran,
selanjutnya guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran
dan

menginformasikan

tentang

tema

yang

akan

diajarkan,

dilanjutkan dengan memberikan apersepsi melalui tanya jawab yang
berkaitan dengan subtema yang akan diajarkan untuk menggali
pengetahuan awal siswa dan setelah itu guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
b) Kegiatan Inti
(1) Guru meminta siswa mengamati gambar yang ada dalam
buku siswa pada halaman 2 tentang sumber energi bagi tubuh
manusia.
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(2) Guru mengaitkan kegiatan ini dengan judul tema Energi dan
Perubahannya dengan subtema Sumber Energi.
(3) Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan tentang
Matahari sumber energi terbesar yang ada di buku siswa.
(4) Setelah membaca guru meminta siswa untuk mengisi kolom
matahari sumber energi terbesar pada halaman 4.
(5) Guru menjelaskan mengenai manfaat energi matahari.
(6)

Guru

memberikan

kesempatan

kepada

siswa

untuk

melakukan tanya jawab.
(7) Setelah selesai guru meminta siswa untuk menceritakan
kembali isi teks tersebut menggunakan bahasanya sendiri.
(8) Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok dan akan diberikan
kartu setiap anggota perkelompok, kelompok pertama
memegang kartu pertanyaan dan kelompok kedua memegang
kartu jawaban.
(9) Setelah semua siswa mendapatkan kartu tersebut, maka
kelompok pertama dan kelompok dua saling mencocokkan
antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban mereka.
(10) Lalu siswa yang sudah menemukan pertanyaan dan jawaban
yang cocok akan mempresentasikannya di depan kelas.
Begitupun selanjutnya
c) Penutup
(1)

Guru

beserta

siswa

menyimpulkan

bersama

hasil

pembelajaran.
(2) Guru memberikan penguatan berupa kesimpulan dari hasil
pembelajaran.
(3) Guru menutup pelajaran.
2) Pertemuan II
a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa
dan siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas

65

untuk memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru
memeriksa kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa
menurut absen dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat
duduk. Sebelum memulai pembelajaran guru memberi motivasi
kepada siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran,
selanjutnya guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran
dan

menginformasikan

tentang

tema

yang

akan

diajarkan,

dilanjutkan dengan memberikan apersepsi melalui tanya jawab yang
berkaitan dengan subtema yang akan diajarkan untuk menggali
pengetahuan awal siswa dan setelah itu guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
b) Kegiatan Inti
(1) Guru memulai pelajaran dengan mengajak siswa ke luar kelas
menuju halaman sekolah.
(2) siswa berbaris dan melakukan pemanasan yang dipandu oleh
guru.
(3) siswa mengamati yang dicontohkan oleh guru tentang
kombinasi gerak berjalan, menekuk dengan mengikuti irama.
(4) guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya halhal mengenai gerak kombinasi.
(5) siswa mencoba melakukan variasi gerakan bejalan dan
menekuk yang diiringi musik.
(6) guru memandu siswa melakukan gerakan-gerakan tersebut
satu persatu atau berkelompok, sambil mengamati gerakan gerakan siswa.
(7) setelah melakukan kegiatan di halaman sekolah, siswa
diminta untuk kembali ke kelas untuk melanjutkan kegiatan
berikutnya.
(8) siswa diminta unutk membaca teks berjudul matahari Sumber
Energi Terbesar
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(9) siswa berlatih untuk menyusun kosa huruf, huruf disusun
membentuk kata. Kosa kata berhubungan dengan sumber
energi.
(10) setelah itu guru menyiapkan 2 kartu, yaitu kartu pertanyaan
dan kartu jawaban.
(11) Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok dan akan
diberikan kartu setiap anggota perkelompok, kelompok
pertama memegang kartu pertanyaan dan kelompok kedua
memegang kartu jawaban.
(12) Setelah semua siswa mendapatkan kartu tersebut, maka
kelompok pertama dan kelompok dua saling mencocokkan
antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban mereka.
(13) Lalu siswa yang sudah menemukan pertanyaan dan jawaban
yang cocok akan mempresentasikannya di depan kelas.
Begitupun selanjutnya
c) Penutup
(1) Guru beserta siswa menyimpulkan bersama hasil pembelajaran.
(2) Guru memberikan penguatan berupa kesimpulan dari hasil
pembelajaran.
(3) Guru menutup pelajaran.
3) Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, 20
Februari 2020 jam ke 3-4 pada pukul 8.20 – 9.30

WIB. Pada

pertemuan ini guru mengadakan tes untuk mengetahui tingkat hasil
belajar siswa.
a) Kegiatan Awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan do’a.
Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan
tes dengan mengisi lembar soal untuk mengukur hasil belajar
siswa selama mengikuti proses pembelajaran.
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b) Kegiatan Inti
(1)

Guru

memberikan

instruksi

dan

menjelaskan

aturan

mengerjakan soal dalam mengukur hasil belajar siswa akhir
siklus I.
(2) Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan
mengerjakan soal dengan jujur dan benar.
(3) Siswa mengisi lembar soal
c) Penutup
Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengumpulkan soal
dengan tertib dan guru menutup pelajaran.
c. Hasil Observasi Siklus I
Observasi telah selesai dilaksanakan oleh guru dan peneliti pada hari
Kamis, 20 Februari 2020. Kolaborator melakukan evaluasi terhadap proses
belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru peneliti dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a match.
1) Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I
Berdasarkan hasil observasi yang merupakan gambaran aktivitas
siswa selama proses pembelajaran berlangsung, secara keseluruhan
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran belum berlangsung secara
optimal, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.8
Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I
No

1.

Indikator atau Aktivitas yang diamati

Pengetahuan (mengingat/menghafal)
a. Berlatih (misalnya mencoba sendiri
soal-soal pelajaran dengan penuh
keyakinan).
b. Berpikir kreatif (misalnya mencoba
memecahkan
masalah-masalah
pada latihan soal yang mempunyai
variasi berbeda dengan contoh
yang diberikan).
c. Berpikir kritis (misalnya mampu

Skor

Jumla

%

P1

P2

h

3

4

7

70

2

3

5

50

68

2

3.

4.

5.

menemukan
kejanggalan,
kelemahan atau kesalahan yang
dilakukan
orang
lain
dalam
menyelesaikan soal atau tugas).

3

3

6

60

Pemahaman (menginterpretasikan)
a. Membangun
pengetahuannya
sendiri
berdasarkan
pengalamannya.
b. Melakukan
pengamatan
atau
penyelidikan.
Aplikasi/penerapan
(menggunakan
konsep untuk memecahkan suatu
masalah).
a. Mampu
menyelesaikan
permasalahan - permasalahan soal
yang diberikan oleh guru padanya.
Analisis (menjabarkan suatu konsep).
a. Aktif dalam menyelesaikan soalsoal beberapa konsep yang sedang
dipelajari
Sintesis (menggabungkan bagianbagian konsep menjadi suatu konsep
utuh).
a. Menggali pengetahuannya untuk
menemukan konsep-konsep yang
sedang dipelajari).
b. Secara aktif terlibat langsung
dalam proses pembelajaran.

3

4

7

70

3

4

7

70

2

3

5

50

3

3

6

60

3

3

6

60

2

3

5

50

3

3

6

60

3

4

7

70

30

36

66

54,6 %

65,4 %

120

Evaluasi (membandingkan nilai, ide,
metode, dan sebagainya).
a. Mampu mengulas kembali materi
yang sudah dipelajari dengan baik
dan benar.
b. Mampu
presentasikan
secara
lantang didepan kelas.
Jumlah
6.

Rata-rata (%)

%
Rata-rata Keseluruhan (%)

60%

Keterangan:
1= Kurang Sekali

P1= Pertemuan Pertama
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2= Kurang

P2= Pertemuan Kedua

3= Cukup
4= Baik
5= Baik Sekali
Berdasarkan hasil tabel 4.8, terlihat bahwa terdapat hasil observasi
aktivitas siswa yang terlaksana dengan baik, hasil yang diamati belum
sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menunjukan aktivitas belajar
siswa masih rendah dan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa
belum terlaksana dengan baik dan belum memuaskan.
2) Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I
Tabel 4.9
Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I
No

Hasil yang diamati

Skor

Jumlah

(%)

P1

P2

3

4

7

70

4

4

8

80

3

4

7

70

3

4

7

70

inidkator

3

3

6

60

materi

4

5

9

90

Pendahuluan
1.

Guru memasuki kelas tepat waktu
dan

mengucapkan

salam

guna

memulai pelajaran.
2.

Guru mengkondisikan siswa agar
siap mengikuti pelajaran.

3.

Guru memberikan motivasi pada
siswa.

4.

Guru mengajak siswa mengulang
kembali

materi

yang

telah

dipelajari.
5.

Guru

menyampaikan

pembelajaran.
Kegiatan Inti
6.

Guru

menjelaskan

pembelajaran kepada seluruh siswa

70

dengan

menampilkan

gambar-

gambar yang berhubungan dengan
pembelajaran.
7.

Guru

menjelaskan

pembelajaran

prosedur

sesuai

3

5

8

80

3

4

7

70

3

4

7

70

3

4

7

70

4

4

8

80

3

5

8

80

4

5

9

90

dengan

langkah-langkah

penerapan

pembelajaran kooperatif Tipe Make
A Match.
8.

Guru

mempersiapkan

beberapa

kartu, yaitu kartu soal dan kartu
jawaban.
9.

Masing-masing

peseta

berpikir

mengenai

jawaban

kartu

didik

soal

yang

atau
mereka

pegang.
10.

Tiap peserta didik diminta mencari
pasangan

kartu

yang

memiliki

kecocokan dengan kartu yang di
pegang.
11.

Tiap

peserta

menemukan

didik

yang

kecocokan

kartu

sebelum mencapai batasan waktu
yang ditentukan, maka diberikan
poin.
12.

Apabila sudah selesai satu sesi,
dilakukan pengocokan kartu lagi
supaya

setiap

peserta

didik

memperoleh kartu yangtidak sama
seperti sesi ke satu.
13. Guru dan peserta didik bersama-
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sama mengkoreksi dari kartu yang
telah

menemukan

pasangan

tersebut.
Penutup
14.

Guru

mengajak

siswa

3

4

7

70

4

3

7

75

4

4

8

80

54

66

120

60 %

73,3 %

133,3%

menyimpulkan pembelajaran hari
ini
15.

Guru

memberikan

penguatan

kepada siswa
16.

Guru menutup pembelajaran

Jumlah
Rata – rata (%)
Rata – rata Keseluruhan (%)

66,6%

Keterangan:
1= Kurang Sekali

P1= Pertemuan Pertama

2= Kurang

P2= Pertemuan Kedua

3= Cukup
4= Baik
5= Baik Sekali
Berdasarkan hasil tabel 4.9 diatas, dapat diketahui bahwa
persentase

aktivitas

guru

dalam

mengajar

mendapat

Rata-rata

Keseluruhannya adalah 66,6% ini menandakan bahwa aktivitas guru
dalam proses belajar mengajar masih belum maksimal dan masih
banyak kekurangan. Oleh karena itu peneliti ini masih harus dilanjutkan
ke siklus berikutnya.
3) Hasil Belajar Siswa pada Siklus I
Untuk melihat seberapa besar peningkatan hasil belajar dan
pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Pada siklus
pertama ini dilaksanakan tes formatif 1 yang terdiri dari soal pilihan
ganda dan soal essay.
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Tabel 4.10
Hasil Belajar Siswa pada Siklus I
No

Nama Siswa

Hasil Siklus

KKM

Ketuntasan

I
1

Aditya Dwi Putra

92

75,00

Tuntas

2

Aisyah Rani

80

75,00

Tuntas

3

Anisa Zafira

72

75,00

Tidak Tuntas

4

Asila Sajidah

88

75,00

Tuntas

5

Azizah Zyatriah

84

75,00

Tuntas

6

Daffa Fajar

44

75,00

Tidak Tuntas

7

Dea Livya Sefalya

92

75,00

Tuntas

8

Diajeng Rahayu Aufa

76

75,00

Tuntas

9

Fariza Putri

44

75,00

Tidak Tuntas

10

Hamdan Yuafi

54

75,00

Tidak Tuntas

11

Jenny Marlina

48

75,00

Tidak Tuntas

12

Kanaya Mutiara

100

75,00

Tuntas

13

Khairi Ramadhan

40

75,00

Tidak Tuntas

14

M. Alif Nail

84

75,00

Tuntas

15

M. Devan Atthaya

96

75,00

Tuntas

16

M. Fedly Alfachry

76

75,00

Tuntas

17

M. Rafa Rifaldo

52

75,00

Tidak Tuntas

18

M. Rakha

64

75,00

Tidak Tuntas

19

M. Rayan Aldinata

84

75,00

Tuntas

20

M. Uwais Al-qorni

84

75,00

Tuntas

21

Muhammad Azam

84

75,00

Tuntas
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No

Nama Siswa

Hasil Siklus

KKM

Ketuntasan

I
22

Muhammad Faiq

64

75,00

Tidak Tuntas

23

Muhammad Hafiz

64

75,00

Tidak Tuntas

24

Muhammad Rizki

80

75,00

Tuntas

25

Nabila Tsania Zahra

88

75,00

Tuntas

26

Raisa Nabila Afandi

92

75,00

Tuntas

27

Ratu Safira

80

75,00

Tuntas

28

Shaquila Kiara Hayfa

80

75,00

Tuntas

29

Tiara Rihadatul

52

75,00

Tidak Tuntas

30

Zia Almira

92

75,00

Tuntas

Jumlah

2.146

Nilai Rata-rata Siswa

71,53

Jumlah Siswa yng Berhasil
Persentase Keberhasilan Siswa
Jumlah Siswa yang Belum

19
63,33 %
11

Berhasil
Persentase Jumlah Siswa yang

36,67 %

Belum Berhasil

Hasil dari tabel 4.10 diatas diketahui bahwa nilai rata-rata siswa
masih rendah dan belum memenuhi Kriteria Keberhasilan Minimal
(KKM). Hal ini terlihat dari rendahnya nilai rata-rata yang diperoleh
siswa pada siklus I yaitu 71,53% jumlah siswa yang memperoleh nilai
yang ≥ 75 hanya 19 orang atau 63,33% dari jumlah siswa yang
memperoleh nilai dan siswa yang belum berhasil sebanyak 11 orang
atau 36,67% dari jumlah siswa keseluruhan, artinya tindakan yang
diberikan pada siklus I belum mencapai Indikator Kriteria Kelulusan
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Siswa pada kelas III mata pelajaran Tematik di Madrasah Ibtidaiyah
Negeri Kota Jambi, oleh karena itu tindakan harus dilanjutkan pada
siklus II.
d. Refleksi Siklus I
Berdasarkan hasil belajar siswa dan lembar observasi aktivitas siswa
dan guru pada pelaksanaan siklus I, dapat diketahui bahwa terdapat
peningkatan bila dibandingkan dengan pra tindakan. Hal ini dapat
dilihat dari adanya peningkatan hasil belajar siswa. namun hasil
tersebut belum mencapai kriteria kesuksesan indikator yang telah
ditetapkan oleh peneliti, karena masih ada juga sebagian siswa yang
belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), aktivitas maupun
hasil belajar siswa yang belum mencapai kriteria kesuksesan indikator
yang telah ditetapkan oleh peneliti. Hal ini disebabkan karena masih
adanya kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam proses
pembelajaran. Oleh karena itu penelitian ini masih perlu dilanjutkan ke
sikjlus selanjutnya.
Adapun kendala

yang dihadapi pada pelaksanaan proses

pembelajaran pada siklus I, diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Aktivitas Siswa
a) Masih ada siswa yang kurang memahami maksud dan tujuan
model pembelajaran yang di praktekkan.
b) Masih ada siswa yang kurang termotivasi dalam mengikuti
proses pembelajaran.
c) Masih ada siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh guru.
d) Siswa

belum

semuanya

aktif

dalam

mencocokan

kartu

pertanyaan dan kartu jawaban.
e) Masih ada siswa yang kurang memperhatikan penguatan tentang
sistem pembelajaran yang diberikan oleh guru dan materi yang
telah dipelajari.
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2) Aktivitas Guru
a) Guru belum optimal dalam memotovasi siswa untuk belajar.
b) Guru belum optimal dalam membimbing siswa dalam memahami
model pembelajaran.
c) Guru belum optimal salam menyajikan materi pembelajaran yang
variatif.
d) Guru kurang terbiasa dalam menggunakan model dan media
pembelajaran yang menyenangkan.
e) Guru kurang optimal dalam mengawasi dan membimbing siswa
dalam menemukan kartu jawaban dari kartu pertanyaan.
Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I dan
untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar, maka perlu dilanjutkan
pada siklus II dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Aktivitas Siswa
a) Guru perlu meningkatkan lagi penjelasan tentang maksud dan
tujuan model pembelajaran yang di praktekkan.
b) Guru harus menigkatkan lagi pemberian motivasi kepada siswa
agar siswa lebih termotivasi.
c) Guru harus lebih optimal dalam membimbing siswa untuk
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dan menganalisa
kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam memahami materi
pembelajaran dan mencari evaluasinya.
d) Guru harus lebih optimal dalam membimbing siswa untuk aktif
dalam belajar dengan menerapkan model pembelajran yang
menyenangkan.
e) Guru wajib menemukan keinginan siswa dalam belajar, sihingga
siswa tidak merasa terbebani dengan materi ajar, sementara
tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran dapat tercapai
dengan baik.
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2) Aktivitas Guru
a) Guru harus lebih optimal dalam memotivasi siswa untuk belajar.
b) Guru harus lebih optimal dalam membimbing siswa dalam
memahami model pembelajaran.
c) Guru harus lebih optimal dalam menyajikan materi pembelajaran
yang variatif.
d) Guru harus terbiasa dalam menggunakan model dan media
pembelajaran yang menyenangkan.
e) Guru

harus

lebih

optimal

dalam

mengawasi

siswa

saat

mempraktekkan model pembelajaran.
3. Temuan pada Siklus II
Pelaksanaan siklus II dilakukan selama tiga kali pertemuan
pembelajaran yang dimulai pada Kamis 27 Februari 2020, dan diakhiri
pada Kamis 04 Maret 2020 dengan memberikan tes soal kepada siswa.
Dalam

pelaksanaan

siklus

II

kegiatan

yang

dilakukan

meliputi

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
a. Tahap Perencanaan Siklus II
Pada
menyusun

tahap

perencanaan,

rancangan

yang

akan

peneliti

dan

guru

dilaksanakan,

berkolaborasi

yaitu:

menyusun

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tema 6 Energi dan
Perubahannya Subtema 1 Sumber Energi pada Pembelajaran 4 dengan
model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match, menyusun dan
mempersiapkan bahan ajar, menyusun dan mempersiapkan lembar
observasi keterlaksanaan proses pembelajaran, mempersiapkan tes akhir
siklus II.
Tabel 4.11
Jadwal Perencanaan Siklus II
No
1.

Hari/Tanggal
Kamis
27

Pertemuan
Pertemuan I

Februari

Materi
- Membaca
Indonesia)

Nyaring

(Bahasa
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2020

- Menentukan lama waktu suatu
kejadian (matematika)

2.

Kamis

Pertemuan II

- Tes atau Soal (Siklus II)

04 Maret 2020

b. Tahap Pelaksanaan Siklus II
Pada tahap ini peneliti dan dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) tahap pelaksanaan siklus II. Pelaksanaan tindakan
penelitian dilakukan dalam dua kali pemberian tindakan, dan satu kali
pertemuan pemberian tes akhir siklus I untuk mengukur hasil belajar
siswa selama pembelajaran yang dilakukan selama 2x35 menit atau 2 jam
pelajaran dengan sub tema Sumber Energi pada Pembelajaran 4.
Berikut ini deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan
pembelajaran

tematik

dengan

menggunakan

Model

Pembelajaran

Kooperatif tipe Make A Match.
1) Pertemuan I
a) Kegiatan Awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa
dan siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas
untuk memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru
memeriksa kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa
menurut absen dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat
duduk. Sebelum memulai pembelajaran guru memberi motivasi
kepada siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran,
selanjutnya guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran
dan

menginformasikan

tentang

tema

yang

akan

diajarkan,

dilanjutkan dengan memberikan apersepsi melalui tanya jawab yang
berkaitan dengan subtema yang akan diajarkan untuk menggali
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pengetahuan awal siswa dan setelah itu guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
b) Kegiatan Inti
(1) guru memantik rasa ingin tahu siswa dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang
akan dibaca.
(2) kemudian siswa membaca wacana yang ada pada buku teks
berjudul “menjaga kelestarian energi adalah kewajiban
bersama” dengan nyaring secara bergantian.
(3) guru melakukan tanya jawab seputar isi teks yang dibaca.
(4) selanjutnya siswa menjawab pertanyaan dibuku siswa yang
ada hubungannya dengan wacana diatas.
(5) siswa mengamati dialog Pak Guru dan murid-murid.
(6) siswa menyebutkan satuan waktu apa saja yang mereka
ketahui dan dialog tersebut.
(7) siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaanpertanyaan tentang satuan waktu yang mereka pelajari.
(8) setelah memahami penjelasan di atas, siswa melengkapi tabel
pada halaman 26
(9) guru memberi kesempatan kepada siswa yang berani maju
tanpa ditunjuk.
(10) semua siswa yang berani maju akan diberi pujian agar
termotivasi.
(11) setelah itu guru menyiapkan 2 kartu, yaitu kartu pertanyaan
dan kartu jawaban.
(12) Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok dan akan
diberikan kartu setiap anggota perkelompok, kelompok
pertama memegang kartu pertanyaan dan kelompok kedua
memegang kartu jawaban.
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(13) Setelah semua siswa mendapatkan kartu tersebut, maka
kelompok pertama dan kelompok dua saling mencocokkan
antara kartu pertanyaan dan kartu jawaban mereka.
(14) Lalu siswa yang sudah menemukan pertanyaan dan jawaban
yang cocok akan mempresentasikannya di depan kelas.
Begitupun selanjutnya
d) Penutup
(1) Guru beserta siswa menyimpulkan bersama hasil pembelajaran.
(2) Guru memberikan penguatan berupa kesimpulan dari hasil
pembelajaran.
(3) Guru menutup pelajaran.
2) Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Maret
2020 jam ke 3-4 pada pukul 8.20 – 9.30 WIB. Pada pertemuan ini
guru mengadakan tes untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa.
d) Kegiatan Awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan do’a.
Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan
tes dengan mengisi lembar soal untuk mengukur hasil belajar
siswa selama mengikuti proses pembelajaran.
e) Kegiatan Inti
(1)

Guru

memberikan

instruksi

dan

menjelaskan

aturan

mengerjakan soal dalam mengukur hasil belajar siswa akhir
siklus II.
(2) Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan
mengerjakan soal dengan jujur dan benar.
(3) Siswa mengisi lembar soal
f) Penutup
Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengumpulkan soal
dengan tertib dan guru menutup pelajaran.
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c. Hasil Observasi Siklus II
Observasi telah selesai dilaksanakan oleh guru dan peneliti pada hari
Kamis, 04 Maret 2020. Kolaborator melakukan evaluasi terhadap proses
belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru peneliti dengan menerapkan
model pembelajaran kooperatif tipe make a match.

1) Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus II
Berdasarkan hasil observasi yang merupakan gambaran aktivitas
siswa selama proses pembelajaran berlangsung, secara keseluruhan
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran belum berlangsung secara
optimal, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.12
Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II
No

1.

2

Indikator atau Aktivitas yang diamati

Pengetahuan (mengingat/menghafal)
a. Berlatih (misalnya mencoba sendiri
soal-soal pelajaran dengan penuh
keyakinan).
b. Berpikir kreatif (misalnya mencoba
memecahkan
masalah-masalah
pada latihan soal yang mempunyai
variasi berbeda dengan contoh
yang diberikan).
c. Berpikir kritis (misalnya mampu
menemukan
kejanggalan,
kelemahan atau kesalahan yang
dilakukan
orang
lain
dalam
menyelesaikan soal atau tugas).
Pemahaman (menginterpretasikan)
a. Membangun
pengetahuannya
sendiri
berdasarkan
pengalamannya.
b. Melakukan
pengamatan
atau
penyelidikan.

.
3.

Aplikasi/penerapan
(menggunakan
konsep untuk memecahkan suatu

Skor

Jumlah

%

P1

P2

4

4

8

80

4

4

8

80

4

4

8

80

4

4

8

80

3

4

7

70

81

4.

5.

masalah).
a. Mampu
menyelesaikan
permasalahan - permasalahan soal
yang diberikan oleh guru padanya.
Analisis (menjabarkan suatu konsep).
a. Aktif dalam menyelesaikan soalsoal beberapa konsep yang sedang
dipelajari
Sintesis (menggabungkan bagianbagian konsep menjadi suatu konsep
utuh).
a. Menggali pengetahuannya untuk
menemukan konsep-konsep yang
sedang dipelajari).
b. Secara aktif terlibat langsung
dalam proses pembelajaran.

Evaluasi (membandingkan nilai, ide,
metode, dan sebagainya).
a. Mampu mengulas kembali materi
yang sudah dipelajari dengan baik
dan benar.
b. Mampu
presentasikan
secara
lantang didepan kelas.
Jumlah

5

5

10

100

5

5

10

100

4

4

8

80

4

4

8

80

4

5

9

90

5

5

10

100

46

48

94

54,6 %

85,45 %

170,9%

6.

Rata-rata (%)
Rata-rata Keseluruhan (%)

85,45 %

Keterangan:
1= Kurang Sekali

P1= Pertemuan Pertama

2= Kurang

P2= Pertemuan Kedua

3= Cukup
4= Baik
5= Baik Sekali
Berdasarkan hasil tabel 4.12, terlihat bahwa terdapat hasil observasi
aktivitas siswa yang terlaksana dengan baik, hasil yang diamati belum
sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menunjukan aktivitas belajar
siswa masih rendah dan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa
belum terlaksana dengan baik dan belum memuaskan.
2) Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II
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Tabel 4.13
Hasil observasi aktivitas guru pada siklus II
No

Hasil yang diamati

Skor

Jumlah

(%)

P1

P2

5

5

10

100

4

5

9

90

4

5

9

90

5

5

10

100

inidkator

4

4

8

80

materi

4

4

8

80

4

5

9

90

4

5

9

90

Pendahuluan
1.

Guru memasuki kelas tepat waktu
dan

mengucapkan

salam

guna

memulai pelajaran.
2.

Guru mengkondisikan siswa agar
siap mengikuti pelajaran.

3.

Guru memberikan motivasi pada
siswa.

4.

Guru mengajak siswa mengulang
kembali

materi

yang

telah

dipelajari.
5.

Guru

menyampaikan

pembelajaran.
Kegiatan Inti
6.

Guru

menjelaskan

pembelajaran kepada seluruh siswa
dengan

menampilkan

gambar-

gambar yang berhubungan dengan
pembelajaran.
7.

Guru

menjelaskan

pembelajaran

sesuai

langkah-langkah

prosedur
dengan
penerapan

pembelajaran kooperatif Tipe Make
A Match.
8.

Guru

mempersiapkan

beberapa

kartu, yaitu kartu soal dan kartu
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jawaban.
9.

Masing-masing

peseta

berpikir

mengenai

jawaban

kartu

didik

soal

yang

4

4

8

80

4

5

9

90

4

5

9

90

5

5

10

100

4

5

9

90

5

5

10

100

4

5

9

90

4

5

9

90

atau
mereka

pegang.
10.

Tiap peserta didik diminta mencari
pasangan

kartu

yang

memiliki

kecocokan dengan kartu yang di
pegang.
11.

Tiap

peserta

menemukan

didik

yang

kecocokan

kartu

sebelum mencapai batasan waktu
yang ditentukan, maka diberikan
poin.
12.

Apabila sudah selesai satu sesi,
dilakukan pengocokan kartu lagi
supaya

setiap

peserta

didik

memperoleh kartu yangtidak sama
seperti sesi ke satu.
13. Guru dan peserta didik bersamasama mengkoreksi dari kartu yang
telah

menemukan

pasangan

tersebut.
Penutup
14.

Guru

mengajak

siswa

menyimpulkan pembelajaran hari
ini
15.

Guru

memberikan

penguatan

kepada siswa
16.

Guru menutup pembelajaran
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Jumlah
Rata – rata (%)

68

77

145

75,6 %

85,5%

161,1 %

Rata – rata Keseluruhan (%)

80,55 %

Keterangan:
1= Kurang Sekali

P1= Pertemuan Pertama

2= Kurang

P2= Pertemuan Kedua

3= Cukup
4= Baik
5= Baik Sekali
Berdasarkan hasil tabel 4.13 diatas, dapat diketahui bahwa
persentase aktivitas guru pada proses pembelajaran tematik pada siklus
II mengalami peningkatan dalam menciptakan suasana belajar yang
dapat mengaktifkan siswa, hal ini dapat dilihat dari persentase setiap
itemnya. Pada siklus I dengan persentase 66,6% terjadi peningkatan
pada siklus II dengan persentase

80,55%. ini menandakan bahwa

aktivitas guru dalam proses belajar mengajar

sudah berlangsung

dengan baik sesuai dengan tahapan pembelajaran.
3) Hasil Belajar Siswa pada Siklus II
Untuk melihat seberapa besar peningkatan hasil belajar dan
pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Pada siklus
kedua ini dilaksanakan tes formatif dua yang terdiri dari soal pilihan
ganda dan soal essay.
Tabel 4.14
Hasil Belajar Siswa pada Siklus II
No

Nama Siswa

Hasil Siklus

KKM

Ketuntasan

II
1

Aditya Dwi Putra

95

75,00

Tuntas

2

Aisyah Rani

100

75,00

Tuntas

3

Anisa Zafira

85

75,00

Tuntas

4

Asila Sajidah

90

75,00

Tuntas
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No

Nama Siswa

Hasil Siklus

KKM

Ketuntasan

II
5

Azizah Zyatriah

85

75,00

Tuntas

6

Daffa Fajar

85

75,00

Tuntas

7

Dea Livya Sefalya

100

75,00

Tuntas

8

Diajeng Rahayu Aufa

85

75,00

Tuntas

9

Fariza Putri

70

75,00

Tidak Tuntas

10

Hamdan Yuafi

75

75,00

Tuntas

11

Jenny Marlina

80

75,00

Tuntas

12

Kanaya Mutiara

100

75,00

Tuntas

13

Khairi Ramadhan

80

75,00

Tuntas

14

M. Alif Nail

95

75,00

Tuntas

15

M. Devan Atthaya

100

75,00

Tuntas

16

M. Fedly Alfachry

95

75,00

Tuntas

17

M. Rafa Rifaldo

85

75,00

Tuntas

18

M. Rakha

85

75,00

Tuntas

19

M. Rayan Aldinata

85

75,00

Tuntas

20

M. Uwais Al-qorni

95

75,00

Tuntas

21

Muhammad Azam

100

75,00

Tuntas

22

Muhammad Faiq

85

75,00

Tuntas

23

Muhammad Hafiz

80

75,00

Tuntas

24

Muhammad Rizki

80

75,00

Tuntas

25

Nabila Tsania Zahra

95

75,00

Tuntas

26

Raisa Nabila Afandi

95

75,00

Tuntas

27

Ratu Safira

90

75,00

Tuntas
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No

Nama Siswa

Hasil Siklus

KKM

Ketuntasan

II
28

Shaquila Kiara Hayfa

95

75,00

Tuntas

29

Tiara Rihadatul

70

75,00

Tidak Tuntas

30

Zia Almira

100

75,00

Tuntas

Jumlah

2.565

Nilai Rata-rata Siswa

85,5

Jumlah Siswa yng Berhasil
Persentase Keberhasilan Siswa
Jumlah Siswa yang Belum

28
93,34 %
2

Berhasil
Persentase Jumlah Siswa yang

6,66 %

Belum Berhasil

Hasil dari tabel 4.14 diatas dapat kita lihat bahwa hasil belajar siswa
pada siklus II sudah mengalami penigkatan. Ini dapat diketahui dari
siklus I yang diikuti 30 orang siswa, nilai rata-rata yang diperoleh siswa
meningkat dari 71,53% pada siklus I menjadi 85,5% pada siklus II.
Siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 sebanyak 28 orang siswa, itu berart i
keberhasilan siswa mencapai 93,34% siswa yang belum berhasil 2
orang siswa atau 6,67%. Angka ini telah menunjukkan bahwa hasil
belajar siswa pada kelas III.5 mata pelajaran Tematik di Madrasah
Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi telah mencapai indikator kriteri a
kelulusan siswa. oleh karena itu, penelitian ini tidak perlu dilanjutkan
lagi.
d. Refleksi Siklus II
Tahapan refleksi dilakukan setelah melewati tahap pelaksanaan,
tindakan, dan tahapan observasi. Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk
mengetahui apakah tindakan yang dilakukan pada sikkus II sudah
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mengalami peningkatan dari siklus I. Hal ini terlihat dari hasil belajar
siswa sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan, setelah peneliti
berdiskusi dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari kegiatan
pelaksanaan, tindakan, dan observasi, diketahui hasil tes belajar siswa
siklus II sudah mencapai dalam kategori sangat tinggi yaitu 93,34%
berdasarkan hasil tes akhir siklus II. Maka pemberian tindakan pada
penelitian ini diakhiri pada siklus II.

C. Analisis Data
Tahap analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, data
tersebut berupa hasil belajar siswa, hasil observasi aktivitas belajar
siswa, dan hasil observasi aktivitas guru. Hasil data yang diperoleh dari
pengumpulan data dengan teknik observasi adalah sebagai berikut:
1. Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh rata rata persentase adalah 60% , sedangkan pada siklus II diperoleh rata rata persentasenya adalah 85,45%. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan yang sangat pesat pada aktivitas belajar siswa dalam
proses

pembelajaran

tematik

dengan

menerapkan

model

pembelajaran kooperatif tipe make a match.
2. Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh rata rata persentase adalah 66,6% , sedangkan pada siklus II dipe roleh
rata-rata persentasenya adalah 80,55%. Hal ini pun menunjukkan
adanya peningkatan kemampuan guru dalam mengelola kelas
sehingga mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa.
3. Hasil belajar siswa pada penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe make a match dalam pembelajaran tematik pada siklus I
diperoleh rata-rata persentase ketuntasannya adalah 63,33%. Pada
siklus II terjadi peningkatan dengan diperoleh rata-rata persentase
ketuntasannya
peningkatan

adalah
hasil

93,34%,

belajar

hal

siswa

ini
dengan

menunjukkan
menerapkan

adanya
model
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pembelajaran kooperatif tipe make a match pada pembelajaran
tematik.

D. Interprestasi Hasil Analisis Data
Dari hasil analisis data yang dilakukan maka diperoleh informasi
bahwa pada pelaksanaan siklus I dari hasil observasi yang dilakukan
selama proses pembelajaran menunjukkan keterampilan kognitif siswa
belum begitu optimal. Namun terjadi peningkatan pada keterampilan
kognitif siswa setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus II.
Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Data Hasil Observasi
Hasil yang diperoleh dari lembar observasi digunakan peneliti dan
guru

sebagai

acuan

untuk

melakukan

perbaikan

pembelajaran selanjutnya. Hasil observasi

pada

tahap

yang diperoleh pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.15
Perbandingan

Hasil

Observarsi

Aktivitas

Belajar

Siswa

dengan

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match.
Aktivitas Siswa

Pertemuan I

Pertemuan II

Rata-rata

Siklus I

54,6

65,4

60%

Siklus II

83,6

87,3

85,45%

Peningkatan

29%

21,9%

25,45%

Sebagaimana tabel diatas, menunjukkan terjadinya peningkatan hasil
belajar siswa dari siklus I ke siklus II.hal ini menunjukkan bahwa dengan
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas III.5 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Kota Jambi selama proses pembelajaran.
Adapun persentase aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II disajikan
sebagai berikut:
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100,00%
80,00%
60,00%

Pertemuan I

40,00%

Pertemuan II

20,00%
0,00%
Siklus I Siklus II

Gambar 4.1
Diagram Perbandingan Aktivitas siswa.
Tabel 4.16
Hasil Observasi Aktivitas Guru dengan Menggunakan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Make A Match.
Aktivitas Guru

Pertemuan I

Pertemuan II

Rata-rata

Siklus I

60

73,3

66,6%

Siklus II

75,6

85,5

80,55%

Peningkatan

15,6%

12,2%

13,95%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.16 terjadi peningkatan mengajar
guru dari siklus I ke siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa guru mengalami
perbaikan dalam menciptakan kegiatan pembelajaran tematik dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a match sebagai upaya
untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III.5 Madrasah Ibtidaiyah
Negeri Kota Jambi.
Adapun persentase aktivitas mengajar guru pada siklus I dan siklus II
disajikan pada diagram berikut:
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100%
80%
60%

Pertemuan I

40%

Pertemuan II

20%
0%
Siklus I Siklus II

Gambar 4.2
Diagram

Aktivitas

Belajar

Guru

dengan

Menggunakan

Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match.

Tabel 4.17
Perbandingan Hasil Belajar Siswa Kelas III dengan Menggunakan
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Berdasarkan
Observasi.
Tes Akhir
Siklus I
Siklus II

Rata-rata
71,53

85,5

90
85
80
75
70

rata-rata

65
60
Siklus I

Siklus II

Gambar 4.3
Diagram Perbandingan Hasil Belajar Siswa

Kriteria
Kurang
Sangat Baik
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E. Pembahasan
Dari hasil penelitian diatas, dapat dilihat hasil sebagai berikut:
1. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang
bertujuan

untuk

meningkatkan

hasil

belajar

siswa

dengan

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a match kelas
III

di

Madrasah

Ibtidaiyah

Negeri

Kota

Jambi.

Kegiatan

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif
tipe make a match telah menunjukkan hasil yang efektif dalam
pelaksanaan pembelajaran tematik kelas III Madrasah Ibtidaiyah
Negeri Kota Jambi. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan hasil
belajar

siswa

yaitu

dengan

menerapkan model

pembelajaran

kooperatif tipe make a match karena dalam proses pembelajaran
dengan menerapkannya pada siswa sedemikian rupa terlibat aktif
dalam pembelajaran serta melatih pengetahuan siswa sehingga
mampu memecahkan masalah yang dihapadi.
2. Selain itu dilihat dari hasil observasi selama penelitian di Madrasah
Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi pada kelas III, terlihat sangat jelas
hasil belajar siswa meningkat mulai dari prasiklus ke siklus I dan
dari siklus I ke siklus II, hasil aktivitas belajar siswa pada siklus I
mencapai 60% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi
85,45%. Sejalan dengan peningkatan hasil belajar siswa dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Hal
ini terbukti berdasarkan hasil tes belajar siswa di akhir siklus I
diperoleh rata-rata ketuntasan 71,53 dan hasil belajar siswa
meningkat menjadi 93,34. Berdasarkan analisis hasil tes belajar
siklus I dan siklus II, keaktifan belajar siswa pada kelas III Madrasah
Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi mengalami peningkatan pada setiap
indikatornya dan dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah berhasil
karena telah mencapai kriteria keberhasilan seperti yang telah
ditetapkan.
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3. Adapun dampak yang diperoleh siswa dari diterapkannya model
pembelajaran kooperatif tipe make a match yaitu siswa yang semula
tidak aktif dan malas mengikuti proses pembelajaran kini sudah
terlihat aktif saat pelajaran tematik berlangsung, siswa yang jarang
bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru kini sudah berani untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, siswa
yang semula malas dalam melakukan pengamatan dan penyelidikan
oleh materi pembelajaran kini sudah mulai terbiasa untuk melakukan
pengamatan dan penyelidikan dengan baik, siswa kini aktif dalam
menyelesaikan

soal-soal

dan

terlibat

langsung

dalam

proses

pembelajaran, dan siswa yang semula takut bahkan malu-malu saat
disuruh mempresentasikan hasil diskusi kelompok maupun individu
kini sudah berani dan percaya diri dalam mempresentasikan hasil
jawabannya. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipa make a
match ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran
tematik di kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Proses pembelajaran yang baik dapat meningkatkan belajar yang
baik pula. Untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik tersebut
maka seorang guru harus memahami karakteristik siswa dengan
demikian maka guru dapat mengambil tindakan yang tepat dan
perbaikan-perbaikan

terhadap

kekurangan

proses

pembelajaran

sehingga proses pembelajaran tersebut menjadi prioritas guru dalam
mengatasi maslah yang ditemukan dalam kelas.
Penelitian ini menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make
a match dikarenakan model pembelajaran tersebut secara langsung
memperlihatkan bentuk penerapannya kepada siswa sesuai materi
pembelajaran dan siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru
saja. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas (PTK) yang telah
dilaksanakan mulai dari pra siklus, siklus I dan siklus II dapat
disimpulkan

bahwa

pembelajaran

dengan

menerapkan

model

pembelajaran kooperatif tipe make a match pada pembelajaran tematik
tema Energi dan Perubahannya dpat meningkatkan hasil belajar siswa.
hal itu dapat disimpulkan dari rata-rata prasiklus adalah 52,5 dan
persentase 30% dengan kategori kurang, dan setelah dilakukan tindakan
siklus I hasil belajar siswa meningkat menjadi 71,53 dan persentase
ketuntasannya adalah 63,33% dengan kategori cukup dari jumlah
keseluruhan siswa 30 orang diantaranya siswa yang tuntas berjumlah 19
orang dan yang tidak tuntas adalah 11 orang. Lalu meningkat dengan
signifikan pada siklus II dengan rata-rata 85,5 dan persentase 93,34%
dengn kategori sangat baik dari jumlah keseluruhan siswa 30 orang
diantaranya siswa yang tuntas berjumlah 28 siswa dan yang tidak tuntas
adalah 2 orang.
Berdasarkan analisis tes siklus I dan siklus II, kemampuan kognitif
siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi mengalami
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peningkatan pada setiap indikatornya. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match
pada pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil belajar kognitif
siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas serta untuk lebih meningkatkan
hasil belajar siswa, maka peneliti menyarankan beberapa hal, yaitu:
1. Diharapkan kepada guru sebelum mengajar terlebih dahulu
menyiapkan

rencana

pelaksanaan

pembelajaran

(RPP)

serta

menggunakan model pembelajaran atau strategi yang sesuai dengan
materi pembelajaran.
2. Diharapkan hendaknya setiap guru mampu memahami karakteristik
siswa yang meliputi kepribadian sehingga guru mudah mentransfer
ilmu pengetahuannya kepada siswa sehingga dapat menjalankan
tugas dan perannya secara efektif, yang pada akhirnya akan
memberikan kontribusi nyata.
C. Penutup
Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada
Allah SWT, bahwa penulis telah dapat menyelesaikan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) ini, namun dalam penulisan karya ilmiah ini
tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam sistematika
penulisan maupun kata-kata.
Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi
perbaikan penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini. Kemudia
penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
bersedia memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan

karya

ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para guru di
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi.
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LAMPIRAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: MIN Kota Jambi

Kelas / Semester

: III/Genap

Tema 6

: Energi dan Perubahannya

Sub Tema 1

: Sumber Energi

Muatan Terpadu

: Bahasa Indonesia, Matematika

Pembelajaran ke

: 1

Alokasi waktu

: 1 hari

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
tetangga dan Negara.
3. Memahami pengetahuan faktual, Konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya dan mencoba
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain.
4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis,
mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis,
logis dan kritis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak Sehat, dan tindakan yang mencerminkan prilaku anak
sesuai dengan tahap perkembangannya.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan: Bahasa Indonesia
NO
3.

Kompetensi

Indikator

Menggali informasi tentang sumber dan 3.2.1. Mengidentifikasi informasi
2bentuk energi yang disajikan dalam
terkait
sumber
energi
bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau
dengan tepat.
eksplorasi lingkungan.

4.

Menyajikan hasil penggalian informasi 4.2.1.Menceritakan kembali secara
2tentang konsep sumber dan bentuk energi
tertulis informasi tentang
dalam
bentuk
tulis
dan
visual
sumber
menggunakan kosakata baku dan kalimat
efektif.

energi yang terdapat pada
teks
dengan tepat.

Muatan : Matematika
NO

Kompetensi

Indikator

3.6

Menjelaskan dan menentukan lama waktu 3.6.1. Mengidentifikasi mana
suatu kejadian berlangsung
kegiatan yang lebih lama
dan mana yang lebih
singkat.

4.6

Menyelesaikan masalah yang berkaitan 4.6.1. Mana peristiwa yang lebih
lama waktu suatu kejadian berlangsung.
lama dan mana yang lebih
singkat.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan membaca teks siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait
sumber energi dengan tepat.
2. Dengan membaca teks siswa dapat menceritakan kembali secara tertulis
informasi tentang sumber energi yang terdapat pada teks dengan tepat.
3. Dengan mengamati peristiwa sehari-hari siswa mampu mengidentifikasi
mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat.
4. Dengan mengidentifikasi peristiwa sehari-hari, siswa dapat menentukan
mana peristiwa yang lebih lama dan mana yang lebih singkat.
E. SUMBER DAN MEDIA
1. Buku Pedoman Guru Tema 6 Kelas 3 dan Buku Siswa Tema 6 Kelas 3
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).
2. Kartu pertanyaan dan kartu jawaban

D. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan
: Scientific
Strategi

: Cooperative Learning tipe Make A Match

Teknik

: Example Non Example

Metode

: Permaianan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan
Ceramah

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Alokasi
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Waktu

Pendahuluan

Kegiatan
Inti

1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan 15
kabar dan mengecek kehadiran siswa
menit
2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah
seorang siswa. Siswa yang diminta membaca do’a adalah
siswa siswa yang hari ini datang paling awal.
(Menghargai kedisiplinan siswa).
3. Guru mengajak siswa untuk membuat komitmen tentang
karakter apa yang mau mereka tunjukkan sepanjang
proses belajar mengajar hari ini (kegiatan penguatan
karakter).
4. Guru mengajak Siswa membaca senyap buku bacaan
yang mereka bawa tentang Syair Matahari. Kegiatan
membaca senyap dapat dilakukan selama 10 menit
untuk penguatan penguatan literasi. Jika ada siswa
yang tidak membawa buku bacaan, guru dapat
meminjamkan buku-buku bacaan yang ada di kelas
atau dari perpustakaan sekolah.
5. Sebelum siswa membaca guru mengajukan
pertanyaan-pertanyaan terkait teks syair yang akan
dibaca (judul, pengarang, jumlah baris, jumlah bait,
dan lain-lain) sebagai kegiatan pra-membaca.
Ayo Mengamati
140
menit
 Siswa mengamati gambar pada buku teks halaman 2 dan
menceritakan tentang kisah Siti yang tiba-tiba lemas dan
terjatuh saat akan berolahraga. Lalu melakukan diskusi
singkat berdasarkan cerita Siti tersebut.

 Guru memantik rasa ingin tahu siswa dan memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan
dengan gambar yang diamati.
Ayo Membaca
 Siswa diminta membaca wacana berjudul “Matahari
Sumber Energi Terbesar”. (Literasi)

Kegiatan
Penutup

 Siswa membaca wacana tersebut bergantian per paragraf
dengan suara nyaring..
 Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar isi teks
yang dibaca.
 Sebelum menggunakan strategi dalam pembelajaran,
guru menyiapkan apa saja yang dibutuhkan
 Guru menyiapkan kartu pertanyaan dan kartu soal
 Guru membagikan seluruh siswa menjadi 2 kelompok.
Kelompok pertama sebagai kelompok yang memegang
kartu pertanyaan dan kelompok kedua sebagai kelompok
yang memegang kartu jawaban.
 Lalu guru membagi tiap-tiap siswa kartu tersebut. Dan
setelah itu siswa diminta untuuk sling mencari
pasangannya masing-masing dengan waktu yang telah
ditentukan.
 Setelah masing-masing siswa mendapatkan pasangan
kartunya.
Maka
setiap
pasangan
kartu
akan
mempresentasikan di depan kelas hasil diskusinya.
 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 15
selama sehari
menit
 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang
telah diikuti.
 Guru melakukan penilaian hasil belajar
 Mengajak semua siswa berdo’a dan mengakhiri kegiatan
pembelajaran dengan mengucapkan salam

G. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR
1. Jenis Penilaian
: tertulis dan proses
2. Bentuk Penilaian
: uraian
3. Instrumen Penilaian : terlampir
4. Kunci jawaban
: terlampir
5. Pedoman penilaian : terlampir
Mengetahui,
Jambi, 14 Maret 2020
Guru Kelas III.5

Peneliti,

(Fatimah, S.Pd.I)

(Bella Maulidya)

NIP. 197204202003122005

NIM.TPG161858

SOAL TES SIKLUS I
Nama

:

Kelas

:

Tema/ Subtema

: 6/1

A. Pilihlah jawaban dengan menyilang a, b atau c!
1. Semua benda yang mengasilkan energi disebut...
a. sumber energi
b. Pusat energi
c. Kekuatan energi
2. Sumber energi terbesar di Bumi adalah...
a. Udara
b. Air
c. Matahari
3. Sumber energi bagi tubuh manusia adalah...
a. Tumbuhan
b. Makanan
c. Cemilan
4. Peralatan rumah dibawah ini yang tidak menggunakan listrik
adalah...
a. Kulkas
b. Wajan
c. Lampu
5. Salah satu cara menghemat energi adalah...
a. Menyalakan lampu pada siang hari
b. Mengisi bak mandi hingga luber
c. mematikan TV bisa sudah tidak ditonton
6. Pembangkit Listrik Tenaga Surya merupakan kepanjangan dari...
a. PLTS
b. PLTU
c. PLTA
7. Saat bernapas manusia menghirup...
a. Nitrogen
b. Karbondioksida c. Oksigen
8. Alat yang berfungsi mengubah energi gerak menjadi energi listrik
pada PLTA adalah..
a. Turbin
b. Kincir air
c. Accumulator
9. Proses fotosintesis dapat terjadi pada...
a.Tumbuhan
b.Hewan
c. Manusia
10. Siapa yang memiliki kewajiban menjaga kelestarian energi adalah...
a. orang tua
b. Anak-anak
c. Semua orang
11. Siti pergi ke Bandung selama 2 minggu, berarti ia pergi
selama....hari.
a. 14 hari
b. 21 hari
c. 28 hari
12. Dalam 1 tahun ada .... bulan.
a. 12 bulan
b. 24 bulan
c. 18 bulan
13. 2 jam setelah pukul 15.00 adalah pukul....
a. 14.00
b. 16.00
c. 17.00
14. 3 bulan setelah bulan Februari adalah...
a. April
b. Mei
c. Juni
15. Salah satu yang bukan cara melestarikan sumber energi adalah...

a. Membuang sampah di sungai
b. Melakukan penghijauan
c. Merawat dan memelihara tanam-tanaman
B. ESSAY
1. Apa kepanjangan dari PLTS...
Jawab:
2. Sebutkan salah satu cara melestarikan sember energi!
Jawab:
3. Susunlah huruf berikut menjadi kata yg benar F-T-O-N-O-S-T-I-S-SE-I !
Jawab:
4. Sebutkan 2 contoh kegiatan yang mengurangi energi!
Jawab:
5. PLTS terbesar di Indonesia terletak di Provinsi?
Jawab:

JAWABAN SOAL SIKLUS I
A. Pilihan Ganda
1. A
2. C
3. B
4. B
5. C
6. A
7. C
8. B
9. A
10. C
11. A
12. A
13. C
14. B
15. A
B. Essay
1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya
2. Melakukan penghijauan
3. FOTOSINTESIS
4. Menyalakan lampu pada siang hari dan Mengisi bak mandi hingga
luber
5. Provinsi Bali

SOAL TES SIKLUS II
Nama

:

Kelas

:

Tema/Subtema

: 6/1

A. Pilihlah jawaban dengan menyilang a, b atau c!
1. Bahan bakar minyak terbuat dari.....
a. Fosil Hewan
b. Kotoran Hewan c. Daging Hewan
2. Tumbuhan dan hewan adalah....bagi kehidupan manusia.
a. Sumber Makanan
b. Sumber Energi c. Energi Alternatif
3. Matahari adalah sumber energi listrik yang dapat digunakan
melalui....
a. Pembangkit Listri Tenaga Air
b. Pembangkit Listri Tenaga Uap
c. Pembangkit Listri Tenaga Surya
4. Tubuh kita akan......jika kekurangan air.
a. Lemah
b. Lesu
c. Kuat
5. Contoh permainan yang menggunakan energi listrik adalah....
a. Bermain Kelereng
b. Bermain Hp
c. Bermain Petak Umpet
6. Dibawah ini yang merupakan sumber energi adalah....
a. Bensin & Matahari b. Air & Matahari c. Gas & Angin
7. Peralatan yang menggunakan energi listrik di rumah adalah....
a. Setrika
b. Kompor Gas
c. Kompor Minyak
8. Siti belajar mulai pukul 14.00 sampai pukul 16.00 berapa lama Siti
belajar.....
a. 2 Jam
b. 3 Jam
c. 4 Jam
9. Paman pergi ke Jakarta selama 2 Minggu, berarti ia pergi selama.....
Hari.
a. 7 Hari
b. 21 Hari
c. 14 Hari
10. Dalam kehidupan berkeluarga hendaknya setiap anggota keluarga
saling....
a. Cuek
b. Membantu
c. Bertengkar

B. ESSAY
1. Bersepeda atau berjalan kaki merupakan contoh perilaku untuk
menghemat?
Jawab:.........
2. Salah satu contoh menghemat energi listrik dirumah adalah?

Jawab:..........
3. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara?
Jawab:.........
4. Sebutkan salah satu contoh menghemat air dirumah!
Jawab..........
5. Carilah berapa luas bangunan di bawah ini!

Jawab:.....

JAWABAN SOAL SIKLUS II
A. Pilihan Ganda
1. A
2. A
3. C
4. A
5. B
6. B
7. A
8. A
9. C
10. B
B. Essay
1. Menghemat energi
2. Mematikan TV jika sudah tidak ditonton
3. Bersamaan
4. Mematikan keran jika air di bak mandi telah penuh
5. 12

Lampiran 1 : INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
A. Metode Observasi
1. Mengamati

aktivitas

guru

dalam

pembelajaran

pada

setiap

siklusnya.
2. Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran pada setiap
siklusnya.
3. Mengamati seberapa banyak pelaksanaan pembelajaran yang telah
menunjukkan tanda-tanda telah tercapai.
B. Metode Wawancara
Metode ini digunakan untuk wawancara
1. Guru kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi
2. Siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi
C. Metode Dokumentasi
1. Mencatat historis dan keadaan sekolah
2. Mencatat struktur oganisasi sekolah
3. Mencatat sarana dan pra sarana sekolah
4. Mecatat data awal hasil belajar siswa
5. Mencatat hasil belajar siswa setiap akhir siklus
6. Mencatat motivasi siswa setiap akhir siklusnya
D. Tes
Metode tes ini diberikan pada siswa di siklus I dan siklus II, tes yang
akan dilakukan secara tertulis dalam bentuk soal-soal essay yang dibuat
oleh penulis sendiri disesuaikan dengan materi yang diajarkan.

1. Lembar Observasi Siswa
Tema

:

Sub tema

:

Kelas

:

Nama siswa

:

Hari dan tanggal

:

Jam pelajaran

:

Tujuan Observasi
1) Untuk mengetahui tingkat awal peningkatan hasil belajar siswa
dalam

proses

pembelajaran

sebelum

menggunakan

model

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match.
2) Untuk mengetahui apa – apa saja yang menghambat peningkatan
hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran.
3) Untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan Make A Match
terhadap peningkatan hasil belajar siswa.
Petunjuk :
1) Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu
pembelajaran tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang
dilakukan siswa.
2) Observer memberikan skor dengan petunjuk berikut:
Kualitas
Skor

Kualitas

1

Sangat Kurang

2

Kurang

3

Cukup

4

Baik

3) Ceklis pada angka yang memenuhi aspek-aspek penilaian siswa
dalam proses pembelajaran.
N
o

Indikator atau aspek yang dinilai

Skor
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pengetahuan (mengingat/menghafal)
d. Berlatih (misalnya mencoba sendiri soal-soal
pelajaran dengan penuh keyakinan).
e. Berpikir kreatif (misalnya mencoba memecahkan
masalah-masalah pada latihan soal yang
mempunyai variasi berbeda dengan contoh yang
diberikan).
f. Berpikir kritis (misalnya mampu menemukan
kejanggalan, kelemahan atau kesalahan yang
dilakukan orang lain dalam menyelesaikan soal
atau tugas).
Pemahaman (menginterpretasikan)
c. Membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan
pengalamannya.
d. Melakukan pengamatan atau penyelidikan.
Aplikasi/penerapan (menggunakan konsep untuk
memecahkan suatu masalah).
b. Mampu
menyelesaikan
permasalahanpermasalahan soal yang diberikan oleh guru
padanya.
Analisis (menjabarkan suatu konsep).
b. Aktif dalam menyelesaikan soal-soal beberapa
konsep yang sedang dipelajari.
Sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep
menjadi suatu konsep utuh).
c. Menggali pengetahuannya untuk menemukan
konsep-konsep yang sedang dipelajari).
d. Secara aktif terlibat langsung dalam proses
pembelajaran.
Evaluasi (membandingkan nilai, ide, metode, dan
sebagainya).
c. Mampu mengulas kembali materi yang sudah
dipelajari dengan baik dan benar.

2

3

4 5

d. Mampu presentasikan secara lantang didepan kelas.

2. Lembar Observasi Hasil Belajar Siswa
Siklus pertemuan ke :
Pengamat

:

Petunjuk pengisian :
Dengan aspek yang diamati
A :Berbuat sesuatu untuk memahami materi pelajaran dengan penuh
keyakinan
B

:Mempelajari, mengalami dan menemukan sendiri bagaimana
memperoleh situasi pengetahuan

C

:Melakukan pengamatan atau penyelidikan

D :Merasakan sendiri bagaimana tugas-tugas yang diberikan oleh
guru kepadanya
E

: Belajar dalam kelompok

F

: Mencoba sendiri konsep-konsep tertentu

G

: Mengkomunikasikan hasil pikiran, penemuan dan penghayatan

nilai-nilai secara lisan atau penampilan.

No Nama Siswa

Hasil
per
Siklus

KKM

1

Aditya Dwi Putra

75,00

2

Aisyah Rani

75,00

3

Anisa Zafira

75,00

4

Asila Sajidah

75,00

5

Azizah Zyatriah

75,00

6

Daffa Fajar

75,00

Ketuntasan

7

Dea Livya Sefalya

75,00

8

Diajeng Rahayu Aufa

75,00

9

Fariza Putri

75,00

10

Hamdan Yuafi

75,00

11

Jenny Marlina

75,00

12

Kanaya Mutiara

75,00

13

Khairi Ramadhan

75,00

14

M. Alif Nail

75,00

15

M. Devan Atthaya

75,00

16

M. Fedly Alfachry

75,00

17

M. Rafa Rifaldo

75,00

18

M. Rakha

75,00

19

M. Rayan Aldinata

75,00

20

M. Uwais Al-qorni

75,00

21

Muhammad Azam

75,00

22

Muhammad Faiq

75,00

23

Muhammad Hafiz

75,00

24

Muhammad Rizki

75,00

25

Nabila Tsania Zahra

75,00

26

Raisa Nabila Afandi

75,00

27

Ratu Safira

75,00

28

Shaquila Kiara Hayfa

75,00

29

Tiara Rihadatul

75,00

30

Zia Almira

75,00

Jumlah
Nilai Rata-rata Siswa
Jumlah Siswa yng Berhasil
Persentase Keberhasilan Siswa
Jumlah Siswa yang Belum
Berhasil
Persentase Jumlah Siswa yang
Belum Berhasil

A. Lembar Observasi Guru
No

Hasil yang diamati

Skor
P1

Pendahuluan
1.

2.
3.
4.

Guru memasuki kelas tepat
waktu dan mengucapkan salam
guna memulai pelajaran.
Guru mengkondisikan siswa agar
siap mengikuti pelajaran.
Guru memberikan motivasi pada
siswa.
Guru mengajak siswa mengulang
kembali materi yang telah
dipelajari.

P2

Juml
ah

Persent
ase (%)

5.

Guru menyampaikan inidkator
pembelajaran.
Kegiatan Inti

6.

Guru
menjelaskan
materi
pembelajaran kepada seluruh
siswa
dengan
menampilkan
gambar-gambar
yang
berhubungan
dengan
pembelajaran.
Guru
menjelaskan
prosedur
pembelajaran sesuai
dengan
langkah-langkah
penerapan
pembelajaran kooperatif Tipe
Make A Match.
Guru mempersiapkan beberapa
kartu, yaitu kartu soal dan kartu
jawaban.
Masing-masing peseta didik
berpikir mengenai soal atau
jawaban kartu yang mereka
pegang.
Tiap peserta didik diminta
mencari pasangan kartu yang
memiliki kecocokan dengan
kartu yang di pegang.
Tiap
peserta
didik
yang
menemukan kecocokan kartu
sebelum mencapai batasan waktu
yang ditentukan, maka diberikan
poin.
Apabila sudah selesai satu sesi,
dilakukan pengocokan kartu lagi
supaya setiap peserta
didik
memperoleh kartu yangtidak
sama seperti sesi ke satu.
Guru dan peserta didik bersamasama mengkoreksi dari kartu
yang telah menemukan pasangan
tersebut.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Penutup
14.

15.
16.

Guru
mengajak
siswa
menyimpulkan pembelajaran hari
ini
Guru memberikan penguatan
kepada siswa
Guru menutup pembelajaran

Jumlah
Rata – rata (%)
Rata – rata keseluruhan (%)

Keterangan:
1 = Kurang
2 = Cukup Baik
3 = Baik
4 = Baik Sekali

B. Lembar Wawancara Siswa
Nama siswa :
Kelas

:

No. absen

:

No.

Pertanyaan
Apakah

1

Jawaban

kamu

suka

pembelajaran menggunakan
Tema – tema ?
Bagaimana pendapat kamu

2

tentang

pembelajaran

Tematik ?
Bagaimana pendapat kamu
3

tentang cara mengajar guru
yang

digunakan

dalam

pembelajaran selama ini ?
Pernahkah kamu mendengar
4

atau

mengetahui

metode

Make A Match sebelumnya
?
Apakah kamu ingin tahu

5

lebih

banyak

tentang

metode Make A Match?
Apakah metode Make A
6

Match dapat meningkatkan
hasil belajar kamu?

7

Apakah kamu senang dengan
metode pembelajaran
sekarang ?

8

Bagaimana

cara

kamu

memperbaiki
apabila

kegagalan

nilaimu

kurang

memuaskan

dalam

pembelajaran

dengan

menggunakan metode Make
A Match?
Apakah
9

kamu

berusaha

sendiri dalam mengerjakan
soal – soal yang diberikan
oleh guru ?
Apa

yang

kamu

setelah
10

dapat

mempelajari

pembelajaran

Tematik

menggunakan metode Make
A Match?
Apakah

dengan

diterapkannya metode Make
11

A

Match

dapat

meningkatkan hasil belajar
kamu ?
Apakah pengetahuan kamu
12

yang diperoleh dari metode
Make A Match bertahan
lama ?
Keterampilan

13

kamu

apa

peroleh

yang
setelah

diterapkannya metode Make
A Match?
Apakah

14

kamu

memanfaatkan buku paket
lain selain buku paket wajib

?
Apakah
15

kamu

berani

mengungkapkan
permasalahan didepan kelas
?
Apakah

16

kamu

bertanya

kepada guru apabila kamu
belum paham ?

17

Apakah

kamu

membantu

teman yang belum paham ?
Apa yang kamu rasakan

18

terkait

dengan

pembelajaran

tematik

sekarang ?

19

Adakah

perbedaan

dengan

metode

pembelajaran

guru

sebelumnya ?
Dibanding
pembelajaran
20

apakah

dengan
sebelumnya
pembelajaran

tematik pada saat ini lebih
menyenangkan ?

C. Lembar Wawancara Guru
Nama guru : Fatimah, S.Pd.I
Wali kelas

: III.5

Instrument Wawancara dengan Guru Sebelum Pembelajaran
No.
1

Jawaban

Pertanyaan

Berapa lama ibu mengajar di Kurang lebih 8 tahun
MIN Kota Jambi ?
Berapa lama ibu mengajar di Kalo mengajar dikelas III sudah 5

2

kelas III ?

tahun in, sebelumnya mengajar di
kelas II

Berapa jumlah peserta didik Ada 30 orang siswa, 15 siswa laki3

yang belajar di kelas ibu saat laki dan 15 siswa perempuan
ini ?
Apakah pembelajaran tematik Pembelajaran dikelas sudah masuk
dikelas Ibu sudah memasuki tema 6 dengan subtema 3. Kalau
tema

4

Energi

dan mau mengulang kembali materi

Perubahannya?

sub tema 1 Sumber Energi untuk
melakukan

penelitian,

silahkan.

Supaya pemahaman siswa dapat
bertambah.
Ketika

melakukan Iya, tapi kalo untuk seperti Make A

pembelajaran di kelas, apakah Match
5

Ibu

menggunakan

pembelajaran

saya

model mencobanya.

belum

pernah

Biasanya

saya

kooperatif, menggunakan strategi Jigsaw.

seperti strategi Make A Match ?

6

Adakah

kesulitan

temui

dalam

yang

Ibu Karena di kelas tergolong ramai,

mengajarkan msih ada beberapa siswa yang

pembelajaran tematik khusunya kurang

percaya

diri

ketika

pada

tema

Energi

Perubahan ini?

dan mengikuti pembelajaran dan masih
malu-malu. Sehingga hasil belajar
siswa masih ada yang rendah dan
juga

kurang

aktif

dalam

pembelajaran.
Menurut Ibu, bagaimana cara Dengan menciptakan suasana kelas
untuk meningkatkan hasil belajar yang kondusif dan menyenangkan
7

siswa

dalam

pembelajaran serta metode dan media

tematik?

yang

beragam kita dapat meningkatkan
hasil belajar siswa.

Bagaimana rata-rata hasil belajar Hasil belajar siswa yang saya
8

siswa pada proses pembelajaran ajarkan masih tergolong kurang
dengan

menggunakan

model- atau rendah.

model pembelajaran?
Bagaimana jika saya menerapkan Tentu saja boleh, karena semua
model pembelajaran tipe Make A model
9

Match

dengan

tujuan

pembelajaran

itu

bagus

untuk untuk meningkatkan hasil belajar

meningkatkan hasil belajar siswa. siswa yang rasa ingin tahunya
hasilnya bisa kita lihat setelah tinggi dan membuat mereka lebih
melakukan penelitian di kelas ini? giat belajar.

Kesimpulan Hasil Wawancara :
Dari hasil wawancara yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi, belum sepenuhnya
menggunakan model pembelajaran yang variasi. Narasumber atau guru
tersebut mengatakan bahwa pada dasarnya kemampuan siswa-siswi dalam
menyerap dan mengikuti pembelajaran di sekolah masih tergolong rendah
dan ketidaktahuan guru akan berbagai macam model pembelajaran yang

tepat untuk diajarkan dalam pembelajaran tematik. Karena dengan
penerapan model pembelajaran yang hanya beberapa saja masih belum bisa
menaikkan prestasi belajar siswa yang tinggi.
Dlam penerapan model pembelajaran kendala yang sering dan umum yang
ditemui oleh narasumber adlah siswanya kurang percaya diri atau malu malu dan kaku ketika pembelajaran berlangsung. Untuk kedepannya
narasumber akan terus berusaha mengembangkan dan menciptakan model model pembelajaran yang bervariasi lainny, menarik dan sesuai kondisi
siswanya.

Instrument Wawancara dengan Guru Sesudah Pembelajaran
No.

Jawaban

Pertanyaan
Apakah

dengan

menggunakan Sejauh ini siswa banyak yang

model pembelajaran tipe Make A memperhatikan pembelajaran yang
Match

materi

tematik

lebih

pembelajaran dilakukan dengan bantuan model
mudah

untuk pembelajaran

dipahami oleh siswa?

ini,

kita

ambil

contohnya saat pembelajaran tadi
dengan

mata

pelajaran

lainnya

mereka kurang semangat dalam
1

menerima

pelajaran

sehingga

kurang memahami apa yang di
tanyakan namun saat menggunakan
model make a match siswa tampak
antusias. Disinilah peran model
pembelajaran tipe Make A Match
dalam meningkatkan pemahaman
dan hasil belajar siswa.
Bagaimana hasil belajar siswa Menurut Ibu Fatimah lebih seru
2

setelah

menerapkan

pembelajaran

tipe

model dan
Make

asik

dengan

menerapkan

A model pembelajaran tipe Make A

Match?
Apakah
4

Match karena siswanya lebih aktif
dengan

menggunakan

metode pembelajaran Make A
Match

siswa

berani

mengemukakan jawabannya?

dari

sebelum-sebelumnya

dan

sudah mulai percaya diri untuk
mengemukakan

pendapatnya

masing-masing.

Bagaimana hasil belajar siswa Hasil belajar siswa pun cukup
dan sikap kerja sama siswa memuaskan dengan nilai hampir
5

setelah diterapkannya model seluruhnya diatas KKM.
pembelajaran
Match?

tipe

Make

A

REKAPITULASI HASIL PRE TEST, EVALUASI SIKLUS I, DAN
EVALUASI SIKLUS II
Nama Sekolah : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Jambi
Kelas/Semester : III.5/ Genap
Tahun Pelajaran : 2019/2020
No

Nama Siswa

Nilai

Ket.

Pre Test

Siklus I

Siklus II

1

Aditya Dwi Putra

80

92

95

Tuntas

2

Aisyah Rani

50

80

100

Tuntas

3

Anisa Zafira

45

72

85

Tuntas

4

Asila Sajidah

75

88

90

Tuntas

5

Azizah Zyatriah

35

84

85

Tuntas

6

Daffa Fajar

35

44

85

Tuntas

7

Dea Livya Sefalya

75

92

100

Tuntas

8

Diajeng Rahayu Aufa

45

76

85

Tuntas

9

Fariza Putri

30

44

70

Tuntas

10

Hamdan Yuafi

35

54

75

Tuntas

11

Jenny Marlina

55

48

80

Tuntas

12

Kanaya Mutiara

95

100

100

Tuntas

13

Khairi Ramadhan

35

40

80

Tuntas

14

M. Alif Nail

75

84

95

Tuntas

15

M. Devan Atthaya

85

96

100

Tuntas

16

M. Fedly Alfachry

60

76

95

Tuntas

17

M. Rafa Rifaldo

35

52

85

Tuntas

18

M. Rakha

35

64

85

Tuntas

19

M. Rayan Aldinata

45

84

85

Tuntas

20

M. Uwais Al-qorni

85

84

95

Tuntas

21

Muhammad Azam

80

84

100

Tuntas

22

Muhammad Faiq

15

64

85

Tuntas

23

Muhammad Hafiz

30

64

80

Tuntas

24

Muhammad Rizki

35

80

80

Tuntas

25

Nabila Tsania Zahra

55

88

95

Tuntas

26

Raisa Nabila Afandi

40

92

95

Tuntas

27

Ratu Safira

35

80

90

Tuntas

28

Shaquila Kiara Hayfa

55

80

95

Tuntas

29

Tiara Rihadatul

45

52

70

Tuntas

30

Zia Almira

75

92

100

Tuntas

52,5

71,53

85,5

Tuntas

Rata-Rata

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan salah satu siswa

2. Foto penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match

3. Mencocokkan salah satu kartu kelompok A dan kelompok B

4. Foto pembagian tes hasil belajar siswa
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