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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS siswa 

kelas VI SDN 19 Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada pelajaran IPS di kelas 

VI SDN 19 Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (Classroom Action Research) yang terdiri dari dua siklus. Subyek penelitian 

adalah guru dan siswa kelas VI SDN 19 Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung 

yang berjumlah 27 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan observasi dan tes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match pada mata 

pelajaran IPS di kelas VI SDN 19 Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

 

kata kunci: hasil belajar, IPS, model kooperatif tipe Make A Match 

PENDAHULUAN 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Dasar (SD) sangat 

berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia sejak dini. Guru sebagai 

pengembang kurikulum harus memiliki dasar-dasar pembelajaran IPS karena 

membelajarkan IPS di SD membelajarkan konsep-konsep esensi ilmu sosial 

untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik. IPS adalah 

mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum satuan pendidikan. Pada 

hakikatnya IPS merupakan mata pelajaran wajib sebagaimana dinyatakan dalam 

Undang-Undang Nomor 2003 tentang sistem pendidikan nasional. IPS 

merupakan mata pelajaran sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu 

sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah kehidupan sosial. 

Sardjiyo (2009:1.26) menjelaskan pengertian IPS adalah bidang studi yang 
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mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat 

dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. 

Berdasarkan hasil refleksi penulis sebagai guru mata pelajaran IPS di 

kelas VI SDN 19 Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung setelah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, saat pembelajaran berlangsung siswa terlihat jenuh dan 

bosan dengan pembelajaran yang disajikan, siswa sibuk melakukan aktivitas lain 

dan tidak memperhatikan penjelasan guru tentang materi pelajaran. Siswa tidak 

tertarik dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, hal ini 

berdampak pada hasil belajar siswa, setelah dilaksanakan evaluasi pada akhir 

pembelajaran diperoleh data dari 27 orang siswa yang tuntas mencapai KKM 

(75) hanya 11 orang atau 41%. Nilai rata-rata kelas yang dicapai siswa 66,29. 

Berdasarkan hasil refleksi terhadap kegiatan pembelajaran penulis 

menyadari bahwa guru menyajikan pembelajaran melalui metode ceramah, guru 

tidak menjalin interaksi dengan siswa dalam pembelajaran, serta tidak 

menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa. Beberapa hal inilah menjadi penyebabnya kegagalan 

guru dalam mencapai tujuan pembelajaran sehingga siswa tidak mencapai 

indikator keberhasilan hasil belajar yang ditetapkan. Hamalik (1990:2) 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah tingkah laku yang timbul, misalnya dari 

yang tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pertanyaan baru, perubahan dalam 

tahap kebiasan keterampilan, kesanggupan menghargai, perkembangan sikap 

sosial, emosional dan pertumbuhan jasmani. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Purwanto (1996:18) hasil belajar siswa dapat ditinjau dari beberapa aspek 

kognitif yaitu kemampuan siswa dalam pengetahuan (ingatan), pemahaman, 

penerapan (aplikasi), analisis, sintesis dan evaluasi. 

Melihat kenyataan rendahnya persentase siswa yang tuntas dalam 

belajar, maka penulis melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

dilaksanakan. Penggunaan metode ceramah membuat siswa bosan dan tidak 

tertarik pada pembelajaran dan rendahnya minat belajar siswa. Penulis harus 
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melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan minat belajar siswa dan meningkatkan partisipasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. sehingga pembelajaran IPS menjadi menarik dan 

meningkatkan motivasi, minat dan siswa antusias mengikuti proses 

pembelajaran. 

Untuk meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas, guru 

dapat melaksanakan pembelajaran melalui metode kooperatif tipe make a match. 

Metode kooperatif tipe make a match atau mencari pasangan merupakan salah 

satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan metode ini 

dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang 

merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat 

mencocokkan kartunya diberi poin. Metode pembelajaran make a match 

merupakan salah satu jenis dari metode pembelajaran kooperatif yaitu siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik, dalam 

suasana yang menyenangkan (Rusman, 2012:223). 

Pembelajaran IPS dapat dilaksanakan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match karena menekankan pada aktivitas siswa sehingga 

siswa tidak jenuh dan bosan dalam belajar. Hal yang perlu dipersiapkan jika 

pembelajaran dikembangkan dengan model make a match adalah kartu-kartu, 

kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan 

kartu-kartu lainnya yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 

(Suprijono, 2009:113). Pembelajaran melalui metode make a match dapat 

memupuk kerja sama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan 

kartu yang ada ditangan mereka, proses pembelajaran lebih menarik dan 

nampak sebagian besar siswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran 

(Rusman, 2012:223). 

METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian tindakan tepatnya 

penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan 
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siswa Kelas VI SDN 19 Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok 

berjumlah 27 orang. Penelitian ini dilakukan dengan dua siklus, meliputi: 

perencanaan tindakan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah melalui observasi, tes dan dokumentasi. Data yang 

diperoleh, dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 
 
a. Perencanaan Tindakan 

Pembelajaran IPS pada siklus I dilaksanakan satu kali pertemuan. 

Pelaksanaan tindakan yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017. Sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran IPS pada materi kenampakan alam dan 

keadaan sosial negara-negara tetangga. Peneliti berkolaborasi dengan teman 

sejawat sebagai observer yaitu Wernalensa, S.Pd yang merupakan guru kelas V. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dan motivasi, sebagai 

apersepsi guru menyampaikan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang 

negara tetangga Indonesia sedangkan sebagai motivasi guru menjelaskan 

tentang beberapa manfaat negara tetangga bagi suatu negara. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa setelah 

pembelajaran dilaksanakan dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran kepada 

siswa. 

Pada kegiatan inti, dilakukan melalui tanya jawab guru membimbing 

siswa untuk memahami pengertian negara tetangga. Melalui penggunaan media 

peta, siswa dengan bimbingan guru menjelaskan letak geografis negara 

Indonesia dan menemutunjukkan negara tetangga Indonesia. guru mengenalkan 

kenampakan alam negara tetangga kepada siswa melalui peta. Guru meminta 

siswa duduk pada kelompok yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian guru 

membagikan LKS dan menjelaskan langkah kerja penggunaan LKS kepada 
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siswa. Siswa melakukan kerja kelompok dengan bimbingan guru, dan 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara bergantian ke depan kelas. 

Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi satu bagian kartu soal dan 

bagian lainnya kartu jawaban. Pada tahapan berikutnya, guru menjelaskan 

kepada siswa tentang aturan kegiatan mencari pasangan dalam pembelajaran. 

Guru membagikan siswa masing-masing satu buah kartu, setiap siswa 

mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/jawaban. Masing-masing siswa 

memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegangnya. Kemudian masing-

masing siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartu yang 

dipegangnya, misalnya: pemegang kartu yang bertuliskan soal akan 

berpasangan dengan jawaban soal tersebut. 

Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu (5 

menit) diberi poin. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu 

temannya (tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) akan 

mendapatkan sanksi yang telah disepakati bersama. Sanksi yang disepakati yaitu 

menyebutkan nama negara tetangga beserta ibukotanya. Setelah satu babak, 

kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari 

sebelumnya, demikian seterusnya. Setelah waktu dirasa cukup maka kegiatan 

siswa mencari pasangan diakhiri. 

Guru memberikan ulasan hasil dari kegiatan mencari pasangan yang 

dilakukan siswa. Guru memberikan penguatan dan memberikan motivasi siswa. 

Pada Kegiatan Akhir pembelajaran guru memberikan soal kepada siswa sebagai 

evaluasi. guru memberikan Pekerjaan Rumah sebagai tindak lanjut dan 

mengingatkan siswa tetang materi pelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru 

menutup pelajaran dengan mengucapkan salam kepada siswa. 

c. Pengamatan 
 

Pengamatan terhadap jalanya proses pembelajaran IPS materi 

kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga pada siklus I 

dilakukan oleh observer yaitu Wernalensa, S.Pd., dengan berpedoman pada 
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lembar pengamatan kegiatan siswa yang telah disepakati sebelumnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan observer terhadap minat belajar siswa diperoleh 

data dari 3 aspek yang diamati yaitu keaktifan siswa dalam belajar, antusias 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan siswa menjalin komunikasi yang baik 

dalam belajar dengan guru dan sesama siswa. Pada sisklus I keaktifan siswa 

dalam belajar belum ditunjukkan oleh seluruh siswa, belum seluruh siswa 

memperhatikan penjelasan guru, Kerjasama siswa dalam kelompok juga belum 

terlihat, dan belum seluruh siswa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru 

dengan baik. 

Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran pada siklus I ditunjukkan 

oleh sebagian besar siswa dengan menunjukkan rasa ingin tahu dan memberikan 

respon yang baik terhadap pembelajaran. Antusiasme siswa dalam pembelajaran 

baik karena guru mengelola kegiatan pembelajaran penuh semangat, guru 

menjelaskan tujuan, guna dan manfaat pelajaran yang diberikan bagi siswa, 

membimbing siswa dalam melaksanakan tugas, serta memberi penghargaan 

pada hasil kerja siswa. 

Pada aspek ke tiga yaitu siswa menjalin komunikasi yang baik dalam 

belajar dengan guru dan sesama siswa, ditunjukkan pada waktu tanya jawab, 

siswa yang ditunjuk oleh guru sudah mau menjawab, dan siswa yang belum 

memahami materi pembelajaran juga sudah berani bertanya walaupun hanya 

siswa tertentu saja. Siswa sudah mampu mengeluarkan pendapat dan 

menanggapi pernyataan temannya. 

Berdasarkan data hasil pengamatan terhadap minat belajar siswa pada 

aspek pertama yaitu Keaktifan siswa dalam belajar persentase 63%, aspek kedua 

yaitu Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran persentase 74%, dan aspek 

yang ketiga yaitu siswa menjalin komunikasi dalam belajar dengan guru dan 

sesama siswa persentase 70%. Keaktifasn siswa pada siklus I rata-rata yaitu 69% 

termasuk kategori cukup, karena jika rata-rata nilai aspek minat belajar siswa ≤69 

termasuk kategori cukup. Proses pembelajaran IPS pada siklus I sebagian besar 
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sudah dilaksanakan sesuai perencanaan. Guru mengawali pelajaran dengan 

tergesa-gesa terkesan segera ingin memasuki kegiatan inti dan tidak memberikan 

pertanyaan sebagai apersepsi ke[ada seluruh siswa dan tidak menuliskan tujuan 

pembelajaran. 

Pada kegiatan inti sebagian besar kegiatan yang direncanakan sudah 

dilaksanakan, kecuali guru tidak memberikan kesempatan kepada seluruh siswa 

untuk bertanya tentang kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara 

tetangga dan guru belum membimbing siswa secara individu kepada siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mencari pasangan kartunya. Sedangkan pada 

kegiatan akhir guru memberikan simpulan, meminta siswa merefleksi kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan. 

Untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa maka dilakukan 

analisa terhadap nilai evaluasi siswa pada akhir pembelajaran kemudian 

dibandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal sehingga diketahui jumlah 

siswa yang tuntas dan tidak tuntas. Hasil tes menunjukkan bahwa sebanyak 18 

siswa atau 67% telah tuntas belajar sedangkan 9 siswa lainnya atau 33% siswa 

belum mencapai ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata kelas 77,78. 

Berdasarkan data hasil pengamatan terhadap minat belajar siswa pada 

aspek pertama yaitu Keaktifan siswa dalam belajar persentase 93%, aspek kedua 

yaitu Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran persentase 93%, dan aspek 

yang ketiga yaitu siswa menjalin komunikasi dalam belajar dengan guru dan 

sesama siswa persentase 89%. Keaktifasn siswa pada siklus II rata-rata yaitu 92% 

termasuk kategori sangat tinggi, karena jika rata-rata nilai aspek minat belajar 

siswa ≥85 termasuk kategori sangat tinggi. Hasil tes siklus II menunjukkan 

bahwa 25 siswa atau 93% telah tuntas belajar dan hanya 2 siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar dengan persentase 7% dengan nilai rata-rata kelas 

86,30. Hasil pengamatan terhadap aktifitas guru dan aktifitas siswa, hasil analisa 

terhadap hasil belajar siswa digunakan sebagai bahan evaluasi dan refleksi untuk 
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menentukan keberhasilan atau kelemahan aktifitas guru dan siswa dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode make a match. 

d. Refleksi 

Dari paparan pengolahan data hasil penelitian terlihat bahwa proses 

pembelajaran IPS pada siswa Kelas VI SDN 19 Tanjung Bingkung Kecamatan 

Kubung dengan menggunakan model pembelajaran make a match telah mampu 

meningkatkan ketuntasan belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa 

yang tuntas belajar. Dari 41% siswa yang mencapai ketuntasan belajar pada 

pembelajaran sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match menjadi 67% pada pembelajaran siklus I setelah menggunakan model 

pembelajaran make a match. Namun demikian persentase ketuntasan belajar siswa 

belum memenuhi persyaratan indikator keberhasilan proses pembelajaran yaitu 

85% siswa tuntas belajar. 

Proses pembelajaran IPS siklus I belum mencapai keberhasilan seperti 

yang disyaratkan pada indikator keberhasilan penelitian. Berdasarkan hasil 

refleksi dan evaluasi disimpulkan bahwa kurang berhasilnya proses 

pembelajaran siklus I disebabkan oleh beberapa aktifitas guru dan siswa yang 

belum sesuai dengan yang direncanakan. Kelemahan tersebut antara lain yaitu : 

guru belum menuliskan tujuan pembelajaran kepada siswa, guru belum 

memberikan kesempatan bertanya kepada siswa secara keseluruhantentang 

materi maupun tata cara mencari kartu pasangan, guru belum memberikan 

bimbingan secara merata kepada siswa-siswa yang kesulitan dalam mencari 

pasangan kartunya, dan belum semua siswa mampu menemukan pasangan 

kartu yang dipegangnya serta Belum semua siswa mampu bekerja sama dengan 

sesama siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktifitas guru dan siswa pada 

pembelajaran IPS siklus II dapat disimpulkan bahwa guru sudah mampu 

melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan. Siswa dalam mengikuti 

pembelajaran juga menunjukkan aktifitas yang sangat menggembirakan. Siswa 
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aktif mengikuti pembelajaran dan bekerja sama dengan baik sehingga mampu 

menemukan pasangan kartunya. Aktifitas siswa menunjukan jika kerjasama 

siswa dalam aktivitas belajar meningkat. 
 
2. Pembahasan 

Berdasarkan pengolahan data dan paparan hasil penelitian perbaikan 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II, kemudian dilakukan pembahasan hasil 

penelitian yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi kenampakan 

alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga di Kelas VI SDN 19 Tanjung 

Bingkung Kecamatan Kubung setelah dilakukan penerapan model pembelajaran 

kooperatif make a match. Seperti yang direncanakan dalam metodologi penelitian 

bahwa analisa data kuantitaif dilakukan dengan cara analisa deskriptif 

komparatif yaitu membandingkan minat belajar siswa dan dampaknya terhadap 

hasil belajar siswa antar siklus. 

Masing-masing data hasil pengamatan terhadap aspek aspek yang 

menjadi kriteria minat belajar siswa dan data hasil belajar siswa pada setiap 

siklus akan dipaparkan dan dibandingkan dengan siklus sebelumnya untuk 

mengetahui peningkatan minat belajar siswa dan pengaruhnya terhadap 

kemajuan hasil belajar kemudian dibandingkan dengan indkator keberhasilan 

untuk mengetahui apakah perbaikan pembelajaran IPS melalui metode 

pembelajaran kooperatif make a match sudah berhasil atau belum. 

Berdasarkan data hasil pengamatan dalam penelitian terjadi peningkatan 

minat belajar siswa pada pembelajaran IPS dari sebelum melalui metode 

pembelajaran kooperatif Make A Match setelah melalui metode pembelajaran 

Make A Match pada siklus I dan II. Terjadi peningkatan minat belajar siswa dari 

67% dengan kategori tinggi pada siklus I dan pada siklus II menjadi 93% dengan 

kategori sangat tinggi dengan peningkatan sebesar 26%. Karena salah satu 

indikator kinerja atau indikator keberhasilan penelitian ini adalah peningkatan 

minat belajar siswa dari rendah menjadi sangat tinggi, indikator kinerja 
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penelitian yang ditetapkan telah terpenuhi malah telah melebihi, maka penelitian 

dihentikan pada siklus II. 

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

pada pembelajaran IPS dari sebelum melalui metode pembelajaran kooperatif 

Make A Match sampai dengan proses pembelajaran melalui metode pembelajaran 

Make A Match pada siklus I dan II. Terjadi peningkatan nilai rata-rata siswa 

secara klasikal yaitu dari 77,78 pada siklus I dan pada akhir pembelajaran siklus 

II menjadi 86,30 atau terjadi peningkatan sebesar 8,52 point. Karena salah satu 

indikator kinerja atau indikator keberhasilan penelitian ini adalah nilai rata-rata 

kelas minimal 80 maka salah satu indikator kinerja penelitian ini telah dipenuhi. 

Selanjutnya, peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

materi kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga di Kelas VI 

SDN 19 Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung melalui metode pembelajaran 

kooperatif Make A Match untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran IPS 

di Kelas VI SDN 19 Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung melalui metode 

pembelajaran kooperatif Make A Match maka ditetapkan indikator keberhasilan 

atau indikator kinerja yaitu 80% mencapai ketuntasan belajar secara klasikal 

pada materi kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga. 

Dari analisa data di atas, dapat diketahui bahwa pada akhir siklus II 

pembelajaran IPS melalui metode pembelajaran kooperatif make a match 

menunjukkan bahwa 25 siswa telah mencapai ketuntasan belajar dengan 

persentase 93%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

melalui metode pembelajaran kooperatif make a match di Kelas VI SDN 19 

Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung telah berhasil meningkatkan hasil belajar. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS melalui metode pembelajaran kooperatif make a match di Kelas 

VI mata pelajaran IPS SDN 19 Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten 

Solok berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan kesimpulan yang 
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telah diperoleh dalam penelitian ini, diajukan beberapa saran untuk 

dipertimbangkan: agar melaksanakan pembelajaran IPS melalui metode 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match untuk meningkatkan hasil belajar 

dan ketuntasan belajar siswa dan agar kepala sekolah dapat memberikan 

perhatian dan motivasi kepada guru melalui metode pembelajaran kooperatif 

tipe Make A Match agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sebagai 

pengambil kebijakan di sekolah kepala sekolah hendaknya memfasilitasi guru 

untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan sarana dan prasarana 

yang menunjang untuk menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dan pada akhirnya akan meningkatkan haasil belajar siswa. 
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