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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan hasil kegiatan manusia yang 

diperoleh dari pengalaman melalui metode ilmiah. Metode ilmiah yang 

mencakup pengamatan, perumusan masalah, dugaan, eksperimen, dan simpulan. 

Objek dan persoalan IPA adalah semua gejala alam dan peristiwa yang dapat 

diindera dan diukur. Oleh sebab itu, dasar pengembangan konsep-konsepnya 

adalah dari hasil pengamatan, percobaan atau eksperimen. Mata pelajaran IPA 

diprogramkan untuk menanamkan dan mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kepada siswa serta untuk mencintai dan juga menghargai 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.1

Pembelajaran IPA bagi siswa adalah mengajak siswa belajar 

mengungkapkan gejala-gejala alam dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang 

dilakukan oleh para peneliti IPA dan bukan mentransfer pengetahuan secara 

informatif. Belajar IPA harus melibatkan unsur-unsur proses atau aktivitas siswa 

baik secara mental maupun fisik agar siswa dapat memperoleh pengalaman-

pengalaman belajar yang nyata. Dengan demikian, belajar IPA bukan hanya 

sekedar menghafal konsep tetapi siswa berusaha untuk menemukan konsep.2

Pembelajaran secara aktif dilakukan dengan mengolah pengalaman dengan cara 

mendengar, membaca, menulis, dan mendiskusikan merefleksi ransangan dan 

memecahkan masalah. Dengan demikian upaya pengembangan keterampilan 
                                                          

1 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif  (Jakarta: Kencana, 2010),  h. 
136 

2Ibid., h. 137
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proses dapat dilakukan dengan pembelajaran yang didalamnya terdapat kegiatan 

yang berorientasi pada pemecahan masalah.3

Namun kenyataan yang dijumpai di kelas III A di MIN II Konawe Selatan 

saat observasi bahwa dalam pembelajaran IPA masih menunjukkan kualitas yang 

belum memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat selama proses pembelajaran, 

keaktifan guru sangat dominan dalam memberikan informasi, sementara siswa 

mendengarkan dan mencatat. Para guru mengajarkan IPA dengan cara yang 

kurang menarik atau membosankan, kurang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan keterampilan dan sikap 

keilmuan, serta kurang mewujudkan interaksi antara siswa dan fenomena sains 

yang ada di lingkungan sekitar. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran IPA di 

SD/MI pada akhirnya hanyalah pemindahan dan perolehan fakta-fakta yang 

selanjutnya menjadi bahan hafalan bagi siswa. Fakta lain yang penulis temukan 

saat observasi bahwa kelas III A hasil belajarnya paling rendah diantara kelas dan 

mata pelajaran lain.

Berdasarkan survei awal melalui wawancara tak terstruktur dengan guru 

(wali kelas III A)yang dilakukan pada tanggal 4 juli 2016, ditemukan fakta bahwa 

siswa kelas III A MIN 2 Konawe Selatan pada tahun ajaran 2016-2017 banyak 

mengalami kejenuhan atau kurang semangat ketika belajar mata pelajaran IPA. 

Hal itu terlihat dari kegiatan siswa yang bervariasi di dalam kelas ketika 

berlangsung proses pembelajaran, ada yang bercerita, ada yang mengantuk, ada 

yang memperhatikan teman, hanya sedikit yang memperhatikan guru ketika 
                                                          

3 Heni Rusnayati Dan Eka Cahyaprima, Jurnal Pendidikan 14 Mei 2011,  Jurusan Pendidikan 
Fisika FPMIPA, Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Indonesia. http://www.researchgate.net. 
(7 april 2016).
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menerankan pelajaran. Hasil ulangan harian IPA menunjukkan bahwa dari 22 

siswa ada 8 siswa yang mendapatkan nilai 30, 4 siswa yang mendapatkan nilai 40, 

2 siswa mendapatkan nilai 50, 4 siswa yang mendapatkan nilai 60, dan 4 siswa 

yang mendapatkan nilai 70. Padahal Standar Ketuntasan Minimal (SKM) yang 

ditentukan oleh MIN 2 Konawe Selatan adalah 65,00. Nilai rata–rata yang dicapai 

siswa pada ulangan harian pertama 46,59nilai rata–rata yang  jauh di bawah 

Standar Ketuntasan Minimal yang ditentukan oleh MIN 2 Konawe Selatan pada 

tahun ajaran 2016–2017.4

Akar penyebab rendahnya hasil belajar siswa karena siswa mengalami 

kejenuhan atau kurang semangat dalam belajar. Penulis asumsikan guru kurang 

tepat dalam pemilihan strategi pembelajaran, guru selalu menggunakan metode 

konvensional yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Selain itu, guru 

tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Hanya menggunakan 

buku paket dan latihan soal pada LKS, dengan menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab, dan penugasan, proses pembelajaran lebih banyak berpusat pada 

guru dan siswa sebagai pendengar saja. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan di MIN II 

Konawe Selatan bahwa hasil belajar IPA di kelas III masih sangat rendah. Hal ini 

karena guru dalam melakukan proses pembelajaran masih menggunakan metode 

konvensional, yaitu metode ceramah. Peneliti menggunakan model make a math 

adalah karena model ini dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Selain itu

model ini lebih mudah diterapkan dikelas tersebut, hasil penelitian yang telah 

                                                          
4Busran S.PdI, guru kelas III A MIN II Konawe Selatan, Kecematan Konawe Selatan, 

wawancara oleh peneliti di ruang kelas III A, 4 juli 2016.



4

dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa 

yang signifikan setelah penerapan model make a match. `Model pembelajaran 

make a match merupakan salah satu model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. Karena model 

pembelajaran ini melibatkan semua siswa yang berkemampuan baik, sedang, 

maupun berkemampuan rendah untuk mengikuti jalannya proses pembelajaran 

dengan antusias.5 selain itu pembelajaran model make a-match sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas III yang masih berada pada masa bermain.6 Kegiatan 

dalam pembelajaran make a match dapat membuat siswa aktif melalui permainan 

mencari pasangan sehingga siswa belajar dalam suasana yang menyenangkan.7

Sebagaimana dinyatakan oleh Yayuk Dwiastuti bahwa salah satu keunggulan 

tehnik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep 

atau topik dalam suasana yang menyenangkan.8

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA kelas III A MIN 2 Konawe Selatan, peneliti 

merasa perlu untuk memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan dalam 

                                                          
5 Happy Dwi Yunia Muntoha, “Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA N 14 
Semarang”. Economic Education Analysis Journal, hal 3. 
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj. (17 oktober 2016)

6 Yulia Lestari Mapina, karakteristik anak SD kelas rendah, 
http://lestarimap.blogspot.co.id/2013/05/karakteristik-anak-sd-kelas-rendah_8852.html?m=1. (29-
05-2016)

7KartikaNingsih, “Peningkatan Pemahaman Unsur-Unsur Nkri Menggunakan Model 
Kooperatif Tipe Make A Match”.Jurnal Penelitian Tindakan Kelas, Vol: 16, No: 3 (juli 2015) hal 
2.

8 Yuyuk Dwiastuti, “Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Menjumlah Berbagai Macam Bentuk Pecahan Pada Siswa Kelas V SD”. Jurnal 
Inspirasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang, hal 3 
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrnspirasi/article/viewfile/405/164. (17 0ktober 2016)



5

pembelajaran IPA tersebut. Menurut Kasihani Kasbolah (2001: 27), untuk 

meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di sekolah, relevansi pendidikan, 

mutu hasil pendidikan, serta efisiensi pengelolaan pendidikan, dapat dilaksanakan 

melalui Penelitian Tindakan Kelas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu 

dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang mampu menciptakan 

proses pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan keaktifkan siswa. 

Metode mengajar yang baik yaitu metode yang disesuaikan dengan materi yang 

akan disampaikan, kondisi siswa, sarana dan prasarana yang tersedia, serta tujuan 

pembelajarannya.9 Dengan demikian, peneliti mencoba merancang suatu 

penelitian yang berjudul: ”Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA dengan model pembelajaran make a match MIN II Konawe 

Selatan”. 

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakangttersebut dapat di identifikasi beberapa masalah antara 

lain: 1) Kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, 2) Siswa 

mengalami kejenuhan atau kurang semangat belajar ketika belajar mata pelajaran 

IPA, 3) Guru lebih dominan menggunakan metode konvensional, 4) Hasil belajar 

siswa masih rendah

                                                          
9 Ade Lucki Chonstantika, Haryono, Sri Yamtinah, “penerapan pembelajaran model make a 

match dan diskusi kelompok untuk meningkatkan motivasi berprestasi, rasa ingin tahu, dan
prestasi belajar pada materi hidrokarbon siswa kelas x-6 di sma negeri 2 boyolali.” Jurnal 
Pendidikan Kimia (JPK), Vol: 2. No: 3 (2013), h.26 
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C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran 

make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III A pada mata 

pembelajaran IPA di MIN II Konawe Selatan tahun pelajaran 2016/2017?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas III A 

MIN 2 Konawe Selatan Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan menggunakan model 

pembelajaran make a match.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Sekolah.

(a) Sebagai dasar untuk melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang 

terjadi di sekolah, (b) Sebagai dasar untuk meningkatkan sarana dan 

prasarana pembelajaran di sekolah, (c) Sumber informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan dalam meningkatkan mutu pencapaian tujuan 

pendidikan melalui upaya peningkatan kualitas proses kegiatan belajar 

mengajar.

2. Bagi Guru

(a) Untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas 

mengajar yang melibatkan siswa secara menyeluruh dalam pembelajaran. 

(b) Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pembelajaran 

yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. (c) Sebagai 
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masukan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi, dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar siswa.

3. Bagi Siswa

Penggunaan model pembelajaran make a match dapat menumbuhkan minat 

belajar siswa, meningkatkan aktivitas siswa di dalam kelas, dan 

meningkatkan hasil belajar siswa.

4. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan keterampilan 

untuk melakukan penelitian serta untuk menambah wawasan peneliti 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

F. Defenisi Operasional

Untuk mengantisipasi lebarnya penafsiran dalam penulisan ini maka, 

penulis membuat batasan-batasan defenisi yang akan dipaparkan. Dengan adanya 

pembatasan tersebut dapat mempermudah pembaca, dalam memahami isi dalam 

penulisan ini yakni:

1. Model pembelajaran Make a match yaitu pembelajaran yang teknik 

mengajarnya dengan mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan 

jawaban yang harus ditemukan oleh pasangan siswa tersebut pada siswa kelas 

III A MIN 2 Konawe Selatan.

2. Hasil belajar IPA adalah nilai yang dicapai oleh setiap siswa setelah proses 

pembelajaran yang di ukur dengan menggunakan tes evaluasi yang dilakukan 

secara serentak dengan skala pengukuran.
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G. Hipotesis Penelitian 

Dari serangkaian teori yang dikemukakan para ahli di bidang pendidikan 

dan berdasarkan rumusan masalah dapat diberikan jawaban sementara atau 

hipotesis analisis dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran make a match dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa III A di MIN 2 Konawe Selatan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Make a Match

1. Model pembelajaran Make a Match

“Model pembelajaran ialah pola yang digunakan dalam merencanakan 

pembelajaran dikelas maupun tutorial”.10 Dalam hal ini, model pembelajaran 

merupakan karangka konseptual yang melukiskan prosedur  sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan 

menurut sri sulistyorini, model pembelajaran merupakan rencana, pola atau 

pengaturan kegiatan guru dan peserta didik yang menunjukkan adanya interaksi 

antar unsur-unsur yang terkait dalam pembelajaran.11

Lebih lanjut Winataputra sebagaimana di kutip oleh sugiyanto menjelaskan 

bahwa Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran.12Model pembelajaran dapat berfungsi sebagai sarana 

komunikasi yang penting. Penggunaan model pembelajaran tertentu 

memungkinkan guru dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan bukan 

                                                          
10 Agus Suprijono, CooperativeLearning,Tteori dan Aplikasi PAIKEM (yogyakarta: pustaka 

pelajar, 2011) h. 5
11 Sri Sulistyorini, Pembelajaran IPA Sekolah Dasar (yokyakarta: tiara karya, 2007) h. 14
12 Sugiyanto, Model-Model Pembelajaran Inovatif (Surakarta: Yuma presindo, 2010) h.3

9
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tujuan pembelajaran yang lain.13 Suprijono model pembelajaran adalah suatu 

karangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.14

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, model pembelajaran merupakan 

pola pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu sebagai pedoman dalam melaksanakan aktifitas pembelajaran.

Model pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan proses pembelajaran dan menentukan perangkat pembelajaran yang 

akan digunakan. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para 

guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan afektif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini, model pembelajaran yang akan 

digunakan adalah make a match dengan media berupa kartu.

Sanjaya (2008) mengemukakan model pembelajaran make a matchadalah 

model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok yang mengutamakan 4 

unsur penting, yaitu (1) adanya peserta dalam kelompok, (2) adanya aturan 

kelompok, (3) adanya upaya belajar setiap anggota kelompok, dan (4) adanya 

tujuan yang harus dicapai.15Model ini di kembangkan oleh Larana Curran (1994). 

Siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal pada 

                                                          
13Yusron Alex Wijaya, J. A. Pramukantoro, “ Pengaruh Teknik Pembelajaran Make A 

Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Diklat Menerapkan Dasar – Dasar Elektronika 
Digital Di Smk Negeri 1 Sidoarjo.” Jurnal Penelitian Pendidikan Teknik Elektro. Vol: 02 No: 1,  
(2013). H.2 http://ejournal.unesa.ac.id. (17 oktober 2016)

14 Daitin Tarigan, “Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model 
Make A Match Pada Pelajaran Matematika Di Kelas V SDN 050687 Sawit Seberang.” Jurnal 
kreano. Vol: 5. No: 1, (2014) h.58 http://journal.unnes.ac.id (170ktober 2016)

15 Mas Suatnaya, Suwatra, Suarjana, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Make A 
Match Berbantuan Media Benda Asli Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa KelasIiv.” E-
Journal Pgsd Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Pgsdvolume: 3 no: 1 (2015), h. 3. 
http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/article/viewFile/5677/4130. (7 april 2016).
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kartu yang dipegang sebelum batas waktu, dan yang dapat mencocokkan kartunya 

diberi poin.16Model pembelajaran tersebut bisa diterapkan untuk semua mata 

pelajaran ditingkatan kelas.17

Rahmad Widodo (2010) mengemukakan model pembelajaran tipe Make a 

Match artinya model  pembelajaran mencari Pasangan. Setiap siswa mendapat 

sebuah kartu (bisa soal atau jawaban), lalu secepatnya mencari pasangan yang 

sesuai dengan kartu yang ia pegang.18

Model pembelajaran Make a Match adalah sistem pembelajaran yang 

mengutamakan penanaman kemampuan sosial terutama kemampuan bekerja sama 

melalui permainan mencari pasangan dibantu kartu. Make a Match melatih siswa 

untuk memiliki sikap sosial yang baik dan melatih keterampilan siswa dengan 

bekerja sama disamping melatih kecepatan berpikir siswa. Siswa dilatih berpikir 

cepat dan menghafal cepat sambil menganalisis dan berinteraksi 

sosial.19Pembelajaran ini termasuk pembelajaran aktif dan merupakan salah satu 

teknik instruksional dari berpikir aktif yang dapat membantu peserta didik dalam 

                                                          
16 Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Haluoleo Fkip, Pendidikan Dan Latihan 

Profesi Guru (Kendari: 2011) h. 85
17 Suwiyah, “Kemampuan Mengidentifikasi Sistem Pusat Tata Surya Melalui Metode Make 

A Match”. Dinamika: Jurnal Praktik Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Dasar dan Menengah 
Vol. 5, No. 3, (Juli 2015), h. 2. 

http://www.irpp.com/index.php/dinamika/article/viewFile/295/296. (7 april 2016).
18 Ayu Febriana, “. KREATIF Jurnal Kependidikan Dasar KREATIF Jurnal Kependidikan 

Dasar Vol 1, No: 2 Febfuari 2011 hal 4 
http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kreatif/article/viewFile/1678/1884. (7 april 2016). 

19 Suwiyah, Op.Cit., h. 2 
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hal mengingat apa yang telah mereka pelajari dan dapat menguji pemahaman 

peserta didik setelah guru menjelaskan materi pembelajaran.20

Tujuan dari model ini antara lain: 1) pendalaman materi. 2) penggalian 

materi.21 Persiapan yang harus dilakukan dalam penerapan make a match adalah:

1) Membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tujuan materi yang 

dipelajari, kemudian menulisnya dalam kartu-kartu pertanyaan.

2) Membuat kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan 

menulisnya dalam kartu-kartu jawaban.

3) Membuat aturan yang berisi penghargaan bagi siswa yang berhasil dan 

sangsi bagi siswa yang gagal (guru dapat membuat aturan ini bersama-sama 

dengan siswa).

4) Menyedikan lembaran untuk mencatat pasangan-pasangan yang berhasil 

sekaligus untuk penskoran presentasi.22

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran model 

pembelajaran Make a match yaitu pembelajaran yang teknik mengajarnya dengan 

mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan jawaban yang harus ditemukan 

dan didiskusikan oleh pasangan siswa tersebut.

                                                          
20 Febriyani Sulistyaningsih, sri mulyani, suryadi budi utomo, Penerapan Model 

Pembelajaran  Make A Match Berbantuan  Power Point Dilengkapi Lks Untuk Meningkatkan  
Motivasi Dan Hasil Belajar Pada Pokok Bahasan Isomer Dan Reaksi Senyawa Hidrokarbon Kelas 
X Sma Batik 1 Surakarta.” Jurnal Pendidikan Kimia (JPK), Vol: 3. No: 2 (2014) h.2

21 Miftakhul Huda, Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran, (Yokyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2013), h. 251

22 Ibid, h. 251-252
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2. Langkah-Langkah Model Make a Match

Langkah-langkah dalam pembelajaran model make a match:

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

yang sesuai materi yang telah dipelajari, satu bagian kartu soal dan bagian 

lainnya kartu jawaban

2) Guru membagikan satu kartu kepada setiap siswa memikirkan jawaban atau 

soal dari kartu yang dipegangnya.

3) Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (soal/jawaban)

4) Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartu sebelum batas waktu diberi 

poin.

5) Setelah satu babak kartu di kocok lagi agar siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya.23

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Make a Match

a. Kelebihan model make a match

1) Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif 

maupun fisik.

2) Menyenangkan bagi siswa karena ada unsur permainan.

3) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari 

dan dapat meningkatkan motivasi belajar.

4) Sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi.

5) Melatih kedisiplinan siswa untuk belajar24

                                                          
23Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Haluoleo FKIP, Loc.Cit., h. 85
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6) Dengan model pembelajaran make a match, peserta didik dapat 

bekerjasama dengan anggota kelompoknya serta dapat 

berkompetisi dengan kelompok lain.25

b. Kekurangan model make a match.

1) Jika model ini tidak dipersiapkan dengan baik akan banyak waktu 

yang terbuang.

2) Pada awal-awal penerapan banyak siswa akan malu berpasangan 

dengan lawan jenisnya.

3) Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, akan banyak siswa 

kurang memperhatikan pada saat persentasi pasangan.

4) Guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman.

5) Jika menggunakan metode ini terus menerus akan menimbulkan 

kebosanan bagi siswa.26

4. Faktor pemilihan metode pembelajaran

1. Anak didik 

Anak didik adalah manusia yang berpotensi yang menghajatkan 

pendidikan. Di sekolah gurulah yang berkewajiban untuk mendidiknya. Di 

ruang kelas guru akan berhadapan dengan sejunlah anak didik dengan latar 

belakang kehidupan yang berlainan. Dari aspek psikologis di sekolah, 

perilaku anak didik selalu menunjukkan perbedaan, ada yang pendiam, ada 

                                                                                                                                                              
24 Miftakhul Huda, Op.Cit., h. 253
25 Febriyani Sulistyaningsih, Sri Mulyanida, Suryadi Budi Utomo, “penerapan model 

pembelajaran make a match berbantuan power point dilengkapi lks untuk meningkatkan motivasi 
dan hasil belajar pada pokok bahasan isomer dan reaksisenyawa hidrokarbon kelas x sma batik 1 
surakarta”. Jurnal Pendidikan Kimia (JPK), VoL: 3 No: 2 (2014). H. 3 jurnal.fkip.usn.ac.id. (17 
oktober 2016)

26 Ibid., h. 253
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yang kreatif, ada yang suka bicara, ada yang tertutup (introver), ada yang 

terbuka (ekstrover), ada yang pemurung, ada yang periang dan sebagainya.

2. Tujuan 

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar 

mengajar tujuan dalam pendidikan dan pengajaran berbagai jenis dan 

fungsinya. Secara hierarki tujuan itu bergerak dari yang terendah hingga yang 

tinggi, yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, tujuan kurikuler 

atau tujuan kurikulum, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan nasional.

3. Situasi 

Situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya 

sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu boleh jadi guru ingin menciptakan 

situasi belajar mengajar di alam terbuka, yaitu di luar ruang sekolah. Maka 

guru dalam hal ini tentu memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi

yang diciptakan itu. 

4. Fasilitas 

Fasilitas adalah hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan 

metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak 

didik sekolah.

5. Guru 
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Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. 

Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam 

memilih dan menetukan metode. 27

B. Hasil Belajar

1. Defenisi Hasil Belajar

Arsyad (2011) dalam Lisdawaty Hatibie mengemukakan bahwa belajar 

adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang 

hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang 

dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di 

mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya28.

Damiyati dan Mudjiono mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan hal 

yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu dari sisi siswa dan dari sisi guru . Dari 

sisi siswa, hasis belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik 

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Sementara itu, Abdurahman (2003:37) 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setela melalui kegiatan belajar.29

                                                          
27Admin Eurika, Pengertian Metode Pembelajaran, 2013.  Diunduh tanggal 10 September 

2015. http://www.eurekapendidikan.com/2014/10/pengertian-metode- pembelajaran.html

28 Lisdawaty Hatibie, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Energi Dan 
Perubahannya Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Di Kelas Iv Sdn 01 
Mananggu Kabupaten Boalemo. hal 15 ”http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFIP/article/view/4029 
(7 april 2016)

29 Enggar Pramu Rendika, “Peningkatan Motivasi Dan Hasil Belajar Matematika Dengan 
Menggunakan Metode Kooperatif Tipe Make A Match” hal 7 http://eprints.ums.ac.id/22600/ (7 
april 2016) 
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Hasil belajar merupakan salah satu ukuran mengenai tingkat keberhasilan 

siswa setelah mengalami proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh siswa akan menghasilkan suatu perubahan dalam bidang 

pengetahuan. Adanya perubahan tersebut tampak dalam prestasi belajar yang 

diperoleh siswa terhadap pertanyaan dan tugas yang diberikan oleh guru. Nana 

Sudjana( 1989 :5). Kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilepaskan kaitannya 

dengan proses belajar dan hasil belajar. Tanpa memahami hakikat proses belajar 

dan hasil belajar orang akansulit untuk memahami dan melaksanakan kegiatan 

belajar dengan baik. Semua proses belajar terjadi dalam dua macam hubungan, 

yaitu hubungan material dan hubungan sosial

(Abdurrahman, 1999: 32). Hubungan material ditandai dengan pertemuan 

anak dengan materi pelajaran, sedangkan hubungan sosial ditandai oleh adanya 

hubungan antar anak dengan guru dan hubungan antarsesama anak/siswa.30

Hasil belajar adalah bentuk tingkah laku yang diharapkan meliputi tiga 

aspek yaitu: pertama, aspek kognitif meliputi perubahan-perubahan yang kognitif 

dalam segi penguasaan pengetahuaan dan perkembangan keterampilan atau 

kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Yang 

kedua, aspek efektif yang meliputi perubahan-perubahan dalam segi sikap, mental 

                                                                                                                                                              

30 Yusron Alex Wijaya, J. A. Pramukantoro, “pengaruh teknik pembelajaran make a match 
terhadap hasil belajar siswa pada mata diklat menerapkan dasar – dasar elektronika digital di smk 
negeri 1 sidoarjo.” Jurnal Penelitian Pendidikan Teknik Elektro. Vol: 2 No 1, (2013) h.3 (17 
oktober 2016).



18

perasaan dan kesadaran. Dan yang ketiga, aspek psikomotorik meliputi 

perubahan-perubahan dalam segi-segi bentuk tindakan motorik.31

Nasution yang dikutip oleh iskandar menyatakan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai 

pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri 

pribadi individu yang belajar.32 Sedangkan menurut Sujana hasil belajar adalah 

suatu akibat dari proses belajar dengan dengan menggunakan alat pengukuran 

yaitu berupa tes yang tersusun  secara terencana, baik, tes tertulis, tes lisan 

maupun tes perbuatan.33

Oemar Hamalik yang dikutip oleh Winkel W.S menyatakan bahwa adalah 

“hasil belajar adalah seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku 

pada orang tersebut, misalnya dari tidak menjadi tahu, dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti.34

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan potensial siswa secara menyeluruh sebagai reaksi dari berlangsungnya 

proses belajar berupa modifikasi dari pengetahuan, keterampilan/ kecakapan, dan 

perilaku kebiasaan seseorang (siswa) dalam menguasai materi pelajaran yang 

diberikan oleh guru. 

                                                          
31 Zakaria Daradjah, dkk. Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2008), h.
32 Iskandar, Penelitian Tindakan kelas.(Jakarta : GP Press Group,2012), h.128
33 Ibid, 128
34 Winkel W.S, psikologi pengajaran, (Jakarta: PT.Gramedia,1985),h.289
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2. Jenis-Jenis Hasil Belajar

Sistem pendidikan mempunyai beberapa tujuan baik itu tujuan kurikulum 

maupun tujuan instruksional, pada penelitian ini menggunakan klasifikasi hasil 

belajar (prestasi belajar). Hasil belajar menurut benyamin Bloom secara garis 

besar dibagi menjadi tiga rana yaitu rana kognitif, efektif dan psikomotorik.

a. Ranah kognitif

Ranah kognitif adalah rana yang mencangkup kegiatan mental (otak). 

Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkup aktifitas otak adalah termasuk 

dalam  rana kognitif. Dalam rana kognitif itu terdapat enak jenjang proses berfikir 

antara lain yaitu: (1) pengetahuan/hafalan/ingatan (Knowledge), (2) pemahaman 

(Comprehension), (3) penerapan (Application), (4) analisis (Analysis), (5) sintesis 

(Synthesis), (6) penilaian (Evaluation).35

Perubahan yang terjadi pada rana kognitif ini tergantung pada tingkat 

kedalaman belajar yang dialami oleh siswa. Dengan pengertian bahwa perubahan 

yang terjadi pada rana kognitif diharapkan siswa mampu melakukan pemecahan 

masalah-masalah yang dihadapi sesuai dengan bidang studi yang dihadapinya.

b. Ranah efektif

Ranah efektif adalah rana yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa 

pakar mengatakan bahwa siap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila 

seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Adapun jenis 

kategori dalam ranah ini adalah sebagai hasil belajar mulai dari tingkat dasar 

sampai dengan kompleks yaitu: (1) menerima ransangan (receiving), (2) merespon 

                                                          
35 Annas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2009),h. 50 
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ransangan (responding), (3) menilai sesuatu (valuing), (4) mengorganisasikan 

nilai (organization), (5) menginternalisasikan mewujudkan nilai-nilai 

(characterization by value or value complex).36

Pada ranah ini siswa mampu lebih peka terhadap nilai dan etika yang 

berlaku, dalam bidang ilmunya perubahan yang terjadi cukup mendasar, maka 

siswa tidak hanya menerimanya dan memperhatikan saja melainkan mampu 

melakukan suatu system nilai berlaku dalam ilmunya.

c. Ranah psikomotorik

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar 

yang telah dilakukan oleh individu tersebut. Perubahan itu adalah hasil yang 

dicapai dari proses belajar. Jadi, untuk mendapatkan hasil belajar dalam bentuk 

“perubahan” harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari 

dalam diri individu dan luar individu proses ini tidak dapat dilihat karena bersifat 

psikologis. Kecuali bila seseorang telah berhasil dalam belajar, maka seseorang 

itu telah mengalami proses tertentu dalam belajar. Oleh karena itu, proses belajar 

telah terjadi dalam diri seseorang hanya dapat disimpulkan dari hasilnya, karena 

aktifitas belajar yang telah dilakukan. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari 

                                                          
36 Muhibbin dkk, Strategi Belajar Mengajar,(Surabaya: Citra Media Karya Anak 

Bangsa,1996), h,71-72
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tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak berilmu menjadi berilmu dan 

sebagainya.

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita 

bedakan menjadi tiga macam. Yakni: 

a. Faktor internal yakni keadaan/ kondisi jasmani dan rohani siswa.

 Kondisi fisiologis

Kondisi fisiologis anak misalnya badan dalam kondisi sehat, tidak

dalam keadaan lelah, tidak dalam keadaan cacat jasmani, dan sebagainya.

Selain itu, yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajaradalah 

kondisi pancaindera, terutama indera penglihatan dan inderapendengaran.

 Kondisi psikologis

Setiap siswa pada dasarnya memiliki kondisi psikologi yang berbeda-

beda, sehingga perbedaan-perbedaan itu yang dapat mempengaruhi proses 

dan hasil belajar.

Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar 

adalah kecerdasan, minat, bakat, motivasi, dan kemampuan kemampuan 

kognitif.

b. Faktor eksternal yakni kondisi lingkungan disekitar siswa.

Faktor –faktor eksternal yang ada di lingkungan sekitar siswa yaitu:

 Faktor environmental input (lingkungan)

Kondisi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil belajar.Lingkungan 

ini dapat berupa lingkungan fisik/alam dam lingkungan sosial.Lingkungan 

fisik/alami di dalamnya ialah seperti suhu,kelembaban, kepengapan udara, 
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dan sebagainya. Belajar dalam keadaanudara yang segar akan lebih baik 

hasilnya dari pada belajar dalam keadaanudara yang panas dan pengap.

Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar, 

baik yang berwujud manusia maupun hal-hal lain. Lingkungan sosial 

berwujud manusia misalnya ialah ada orang yang mondar-mandir di 

dekatnya, keluar masuk kamarnya, atau berbicara dengan suara cukup keras 

di dekatnya. Lingkungan sosial dalam hal lain misalnya ialah suara mesin 

pabrik, hiruk pikuk lalu lintas, gemuruhnya pasar, dan sebagainya.

 Faktor-faktor instrumental

Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan 

danpenggunaannya dirancangkan sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan.Faktor-faktor ini diharapkan dengan berfungsi sebagai sarana 

untuktercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah dirancangkan.

Faktor-faktor instrumental ini dapat berwujud faktor-faktor 

keras(hardware) dan faktor-faktor lunak (software). Faktor-faktor keras(hardware) 

yang termasuk di dalamnya seperti gedung perlengkapanbelajar, alat-alat 

praktikum, perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkanyang termasuk faktor-faktor 

lunak (software) ialah kurikulum,bahan/program yang harus dipelajari, dan 

pedoman-pedoman belajar dansebagainya.

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), 
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Faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari 

materi-materi pelajaran.37

Faktor-faktor diatas dalam banyak hal sering saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa yang bersikap conversing terhadap 

ilmu pengetahuan atau bermotif ekstrinsik (faktor eksternal) umpamanya, 

biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan tidak 

mendalam. Sebaliknya, seorang siswa yang berintelegensi tinggi (faktor internal) 

dan mendapat dorongan positif dari orang tuanya (faktor eksternal) mungkin akan 

memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil belajar. Jadi, 

karena pengaruh faktor-faktor tersebut diataslah, muncul siswa-siswa yang high-

achievers (berprestasi tinggi) dan underachievers (berprestasi rendah) atau gagal 

sama sekali. Dalam hal ini, seorang guru yang kompeten dan profesional 

diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya 

kelompok siswa yang menunjukkan gelaja kegagalan dengan berusaha 

mengetahui dan mengatasai faktor yang menghambat proses belajar mereka.38

C. Pembelajaran IPA
                                                          

37 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT: Ramaja 
Rosda Karya,2010), h.129

38 Ibid
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1. Pengertian IPA di MI

Ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan bahasa inggris yaitu natural 

science, artinya ilmu pengetahuan alam. Jadi ipa atau science itu pengertiannya 

dapat disebut sebagai ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari tentang 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Ipa membahas tentang gejala-gejala 

alam yang di susun secara sistematis yang di dasarkan pada hasil percobaan dan 

pengamatan yang dilakukan oleh manusia.

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran di SD 

yang dimaksudkan agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang 

terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui 

serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan penyajian 

gagasan-gagasan. IPA adalah pengetahuan khusus yaitu dengan melakukan 

observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori dan demikian 

seterusnya kait mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain.

IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan sistematis dan IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran di SD yang dimaksudkan agar 

siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang 

alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah 

antara lain penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. Pada 

prinsipnya, mempelajari IPA sebagai cara mencari tahu dan cara mengerjakan 
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atau melakukan dan membantu siswa untuk memahami alam sekitar secara lebih 

mendalam.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan pembelajaran IPA 

adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa 

mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam 

sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara 

lain penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan.39

2. Tujuan Pembelajaran IPA

Pembelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar siswa:

a. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap 

sains, teknologi dan masyarakat.

b. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan.

c. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.

d. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains 

dalam kehidupan sehari-hari.

e. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman ke 

bidang pengajaran lain.

                                                          
39http://dodirullyandapgsd.blogspot.com/2014/08/hakikat-dan-tujuan-pembelajaran-ipa.html

di unduh pada tanggal 8 mei 2015
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f. Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam.40

3. Fungsi Pembelajaran IPA

Fungsi Mata Pelajaran IPA dalam Depdiknas (2004) adalah:

a. Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

b. Mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah.

c. Mempersiapkan siswa menjadi warganegara yang melek IPA dan 

teknologi.

d. Menguasai konsep IPA untuk bekal hidup di masyarakat dan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.41

4. Ruang Lingkup Pembelajaran IPA

Pembelajaran IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai 

hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA 

sangat berperan dalam proses pendidikan dan juga perkembangan Teknologi, 

karena IPA memiliki upaya untuk membangkitkan minat manusia serta 

kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pemahaman tentang alam semesta yang mempunyai banyak fakta yang belum 

terungkap dan masih bersifat rahasia sehingga hasil penemuannya dapat 

dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam yang baru dan dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.

                                                          
40http://cumanulisaja.blogspot.com/2012/10/hakekat-pembelajaran-ipa-di-sd.html di unduh 

pada tanggal 8 mei 2011
41https://laporanipa.wordpress.com/tag/fungsi-mata-pelajaran-ipa/ di unduh pada tanggal 8 

mei 2015
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Pembelajaran IPA memiliki peran yang sangat penting. Kemajuan IPTEK 

yang begitu pesat sangat mempengaruhi perkembangan dalam dunia pendidikan 

terutama pendidikan IPA di Indonesia dan negara-negara maju. Pendidikan IPA 

telah berkembang di Negara-negara maju dan telah terbukti dengan adanya 

penemuan-penemuan baru yang terkait dengan teknologi. Akan tetapi di Indonesia 

sendiri belum mampu mengembangkannya. Pendidikn IPA di Indonesia belum 

mencapai standar yang diinginkan, padahal untuk memajukan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) sains penting dan menjadi tolak ukur kemajuan bangsa.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia, mata plajaran IPA tidak begitu 

diminati dan kurang diperhatikan. Apalagi melihat kurangnya pendidik yang 

menerapkan konsep IPA. Permasalahan ini terlihat pada cara pembelajaran IPA 

serta kurikulum yang diberlakukan sesuai atau malah mempersulit pihak sekolah 

dan siswa didik, masalah yang dihadapi oleh pendidikan IPA sendiri berupa 

materi atau kurikulum, guru, fasilitas, peralatan siswa dan komunikasi antara 

siswa dan guru.

Oleh sebab itu, untuk memperbaiki pendidikan IPA di SMP diperlukan 

pembenahan kurikulum dan pengajaran yang tepat dalam pendidikan IPA. 

Masalah ini juga yang mendasasri adanya kurikulum yang di sempurnakan (KYD) 

yang saat ini sedang di kembangkan di sekolah-sekolah, yaitu KTSP.42

                                                          
42https://jackytyoo.wordpress.com/2013/04/12/ruang-lingkup-ipa/ di unduh pada tanggal 8 

mei 2015



28

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang berkenaan dengan penggunaan model make a match dalam 

proses belajar mengajar telah banyak dilakukan sebagai acuan untuk penelitian 

ini. Penelitian relevan yang di maksudkan adalah:

1. Penelitian Ana Esti Ikasari mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar 

fakultas ilmu pendidikan universitas negeri semarang pada tahun 2013 

dengan judul penelitian penerapan model make a match dengan media 

flashcard dalam pembelajaran ipa untuk meningkatkan aktivitas siswa 

kelas VB SD islam al madina.  Dengan hasil penelitian bahwa Hasil 

belajar siswa pada siklus I pertemuan I nilai rata-rata siswa 62,3 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 57,7% siklus I pertemuan II nilai rata-rata 

siswa 68,8 dengan ketuntasan belajar klasikal 61,5%. Nilai rata- rata 

siklus I yaitu 65,6 dengan ketuntasan klasikal 53,8%. Kemudian 

dilaksanakan perbaikan pada siklus II pertemuan I nilai rata-rata siswa 

81,5 dengan ketuntasan belajar klasikal 80,8% siklus II pertemuan II 

nilai rata-rata siswa 85,4 dengan ketuntasan belajar klasikal 88,5%. 

Nilai rata- rata siklus II yaitu 83,5 dengan ketuntasan klasikal 84,6%.43

2. Penelitian wiwik sulisti mahasiswa program studi PGMI fakultas ilmu 

tarbiyah dan keguruan UIN sunan kalijaga pada tahun 2014 dengan 

judul penerapan model pembelajaran make a match untuk 

meningkatkan hasil belajar ipa siswa kelas II MI ma’arif sambeng 

borobudur magelang. Dengan hasil penelitian bahwa  Hasil belajar 
                                                          

43 Ana Esti Ika Sari, penerapan model make a match dengan media flashcard dalam 
pembelajaran ipa untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas VB SD islam al madina, (Semarang: 
Universitas Negeri Semarang, 2013).
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siswa pada siklus I pertemuan I nilai rata-rata siswa 62,3 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 57,7% siklus I pertemuan II nilai rata-rata 

siswa 68,8 dengan ketuntasan belajar klasikal 61,5%. Nilai rata- rata 

siklus I yaitu 65,6 dengan ketuntasan klasikal 53,8%. Kemudian 

dilaksanakan perbaikan pada siklus II pertemuan I nilai rata-rata siswa 

81,5 dengan ketuntasan belajar klasikal 80,8% siklus II pertemuan II 

nilai rata-rata siswa 85,4 dengan ketuntasan belajar klasikal 88,5%. 

Nilai rata- rata siklus II yaitu 83,5 dengan ketuntasan klasikal 84,6%.44

3. Penelitian Huzaifah Noor  mahasiswa Fakultas Keguruan Universitas 

Islam Sebelas Maret Surakarta tahun 2011 dengan judul penelitian 

peningkatan kemampuan materi pecahan melalui pembelajaran 

kooperatif tipe struktural dengan teknik make a match pada siswa kelas 

V SD Jetis 04 Sukaharjo tahun pelajaran 2010/2011. Hasil 

penelitiannya adalah pada pra siklus siswa yang mencapai KKM 7,14% 

dengan rata-rata 49,71. Pada siklus I siswa mencapai KKM sebanyak 9 

orang atau 64,28% dengan rata-rata 72,78. Pada siklus II siswa 

mencapai KKM 11 siswa atau 78,57% dengan rata-rata 72,78.45

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ana Esti ikasari adalah 

pada penggunaan  flashcard sebagai media dalam penerapan model make a match, 

penggunaan aktivitas belajar sebagai variabel y, penelitian tersebut dilaksanakan 

                                                          
44Wiwik Sulisti,penerapan model pembelajaran make a match untuk meningkatkan hasil 

belajar ipa siswa kelas II MI ma’arif sambeng borobudur magelang (Yogyakarta: UIN Sunan 
Kalijaga, 2014).

45 Huzaifah Noor, peningkatan kemampuan materi pecahan melalui pembelajaran kooperatif 
tipe struktural dengan teknik make a match pada siswa kelas V SD Jetis 04 Sukaharjo tahun 
pelajaran 2010/2011 (Surakarta: Universitas Islam Sebelas Maret,2011)
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pada siswa kelas V SD Islam Al- Madinah tahun 2013. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan hasil belajar sebagai variabel y, subjek penelitian adalah siswa 

kelas III MIN 2 Konawe Selatan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wiwik Sulisti adalah  pada 

subjek dan tempat penelitian.  Penelitian Wiwik Sulisti subjek penelitiannya 

adalah siswa kelas II MI Ma,arif Sambeng Borobudur pada tahun 2014. Penelitian 

ini sendiri subjek penelitiannya adalah siswa kelas III MIN 2 Konawe Selatan, 

dan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2016.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Huzaifah Noor adalah subjek dan 

objek PTK. Penelitian Huzaifah Noor menggunakan Matematika sebagai objek 

PTK, subjek dari penelitiannya adalah siswa kelas V SD 04 Jetis Sukoharjo. 

Sedangkan penelitian ini objek PTKnya adalah pembelajaran IPA.

E. Indikator Kinerja

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah hasil 

belajar siswa. Indikator tersebut adalah jika 80 % siswa telah memperoleh nilai 

minimal 65,00 (KKM yang ditentukan dari sekolah) penelitian ini dikatakan 

berhasil.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu tindakan yang 

dilakukan untuk memahami apa yang terjadi sambil terlibat dalam senut proses 

perbaikan dan perubahan. Jenis penelitian akan menawarkan cara dan prosedur 

baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme pendidik dalam 

proses belajar mengajar dikelas dengan melihat kondisi siswa.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun 

ajaran 2016/2017 sedangkan tempat penelitian dilakukan di MIN 2 Konawe 

Selatan pada kelas III A penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 

2016/2017 pada semester ganjil selama 4 bulan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III A MIN 2 Konawe Selatan. 

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran IPA melalui strategi make a 

match.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting bagi 

sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul 

penelitian kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti yang di ungkapkan 

oleh Prof. Dr. Sugiono bahwa dari segi cara atau tehnik pengumpulan data, maka 

tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), 
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interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari 

keempatnya.46 Berdasarkan hal tersebut, agar hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, 

maka prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:

1. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan, secara sistematis terhadap penomena yang 

diselidiki. Penelitian melakukan observasi di MIN  2  Konawe Selatan Kelas III A 

untuk mengetahui permasalahan yang muncul di kelas. 

2. Test 

Merupakan serangkaian butir pertanyaan yang diberikan kepada siswa atau 

peserta tes untuk mengetahui kemampuannya. Metode tes digunakan untuk 

menilai dan mengukur hasil belajar siswa terutama aspek kognitif berkenaan 

dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pengajaran. Tes sebagai alat penilaian disusun berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk 

lisan, tulisan atau tindakan. Dalam penelitian ini alat pengumpulan data ini 

dipakai untuk mendapatkan data tentang hasil belajar ilmu pengetahuan alam. 

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu model pengumpulan data dengan mencatat 

hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian seperti nilai hasil tes 

belajar siswa dan kegiatan siswa pada saat penerapan pembelajaran dan disamping 

                                                          
46 Sugiono, Memahami penelitian kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 62-63\
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itu juga mengenai profil sekolah, data nilai siswa dan nilai sebagainya untuk 

dijadikan gambaran umum kepada pembaca tentang lokasi penelitian.

E. Tehnik Analisis Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui kegiatan siswa selama mengikuti 

pembelajaran dan aktifitas guru diobservasi selama pembelajaran berlangsung. 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar digunakan analisis kuantitatif dengan 

rumus:

a. Untuk mengetahui presentase peningkatan hasil belajar

P = x 100%

Keterangan:

P = presentase peningkatan

Posrate = nilai sesudah diberikan tindakan

Baserate = nilai sebelum tindakan47

b. Untuk mengetahui nilai  rata-rata yang dicari

M = 

Keterangan:

M = besarnya rata-rata yang dicari

X = jumlah nilai

N = jumlah peserta tes48

                                                          
47 Ridwan, Dasar-Dasar Statistik, (Jakarta: Alpabeta. 2005), h.25
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c. Untuk mengetahui jumlah siswa yang tuntas belajar

% Tuntas =  x 100 %

Keterangan: 

Σ x =jumlah siswa yang tuntas belajar

N = jumlah seluruh siswa49

F. Prosedur Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus di 

laksanakan sesuai dengan perubahan –perubahan yang dicapai pada faktor-faktor 

yang diselidiki. Pelaksanaan tindakan tersebut mengikuti prosedur penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut:

1. Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah: 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran

b. Membuat lembar observasi guru siswa dan untuk melihat 

bagaimana suasana proses pembelajaran dengan menggunakan 

model make a match

c. Membuat media pembelajaran yang diperlukan untuk membantu 

siswa memahami materi pembelajaran.  

                                                                                                                                                              
48 M. ChabibThoha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 94
49 Zainal Aqib, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Malang: Irma Widya, 2006), h.53
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2. Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini yakni melakukan apa yang telah direncanakan 

dalam RPP  selama 2 x 35 menit, adapun materi yang akan di bahas pada setiap 

siklus yakni: 

a. Siklus 1 : Pertemuan 1 : penggolongan hewan

Pertemuan 2 : penggolongan hewan

b. Siklus 2 : Pertemuan 1 : penggolongan tumbuhan

Pertemuan 2 : penggolongan tumbuhan

3. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

dibuat, guna untuk melihat proses pembelajaran dengan mengunakan model make 

a match. Proses observasi dilakukan oleh peneliti yang dibantu oleh guru kelas 

sebagai kolaborator.

4. Refleksi

Hasil yang diperoleh dalam tahap observasi dikumpulkan serta dianalisis, 

dalam hal ini termaksud hasil evaluasinya. Dari hasil yang didapatkan guru baru 

akan merefleksikan diri dengan melihat ata observasi, bila hasil yang diperoleh 

belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja, maka 

penelitian ini akan dilanjutkan pada siklus berikutnya untuk memperbaiki 

tindakan yang dilakukan sebelumnya. 
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G. Desain Penelitian

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian ini adalah seperti tampak pada 

bagan dibawah ini:

Gambar 1. Skema Alur PTK50

                                                          
50 Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Haluoleo FKIP, op.cit., h.143
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Data Hasil Penelitian

Dalam bab ini mendiskripsikan tentang keberadaan obyek penelitian dan 

hasil paparan data ketika proses belajar mengajar berlangsung, yaitu ketika 

menerapkan model pembelajaran make a match pada pokok bahasan 

penggolongan makhluk hidup yang telah peneliti terapkan di kelas III MIN 2 

Konawe Selatan kecamatan konda Kabupaten Konawe Selatan. Agar situasi 

pembelajaran dapat diikuti secara utuh, peneliti memaparkan semua proses yang 

terjadi selama berlangsungnya pembelajaran, mulai dari kegiatan awal hingga 

peneliti menutup pembelajaran, dari masing-masing pertemuan. Penelitian ini 

dilaksanakan sebanyak dua siklus selama dua kali pertemuan dalam setiap siklus. 

1. Kegiatan Pendahuluan

Penelitian ini diawali dengan melakukan survei/observasi awal pada tanggal 

4 juli 2016 dan melakukan pertemuan dengan guru IPA. Pada pertemuan tersebut 

peneliti melakukan wawancara singkat dengan guru IPA untuk mengetahui 

sejauhmana proses pembelajaran mata pelajaran IPA dan pendekatan 

pembelajaran (metode pembelajaran) yang di gunakan adalah pembelajaran make 

a match. Dari hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa 

pembelajaran IPA sulit dipahami siswa kelas III A dan guru IPA kelas III A 

belum menerapkan pembelajaran make a match secara maksimal. Pada 

kesempatan yang sama peneliti juga memberikan langkah-langkah metode 
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pembelajaran make a match dan selanjutnya peneliti memberikan informasi 

tentang jenis penelitian yang akan di lakukan sekaligus merencanakan waktu 

pelaksanaan tindakan dan kelas yang akan dijadikan subyek penelitian.

2. Pra Siklus

Pra siklus dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2016, pada tahap pra siklus 

ini peliti berdiskusi dengan guru kolaborator mengenai pelaksanaan tindakan 

kelas yang akan dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran make a 

match. Setelah selesai peneliti memberikan tes kepada siswa untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan siswa pada pembelajaran IPA. Hasil tes ptersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Data Perolehan Siswa pada Pra Siklus
Dalam Penerapan Model Pembelajaran Make A Match

N
No

Nama siswa Jenis 
kelamin

Nilai Ket

1
1

Hafidz. D L 70 Tuntas

2
2

Abdan abadi L 65 Tuntas

3
3

Alpin dwi P L 40 Tidak tuntas

4
4

Said ikil. D L 30 Tidak tuntas

5
5

M. reno fajri L 50 Tidak tuntas

6
6

Irfansyah Y L 35 Tidak tuntas

7
7

Angga setiawan L 20 Tidak tuntas

8
8

M. izzi afrizal L 20 Tidak tuntas
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9
9

Andrian L 30 Tidak tuntas

1
10

Rizki al azis L 35 Tidak tuntas

1
11

Andika riski L 45 Tidak tuntas

1
12

Haidar L 35 Tidak tuntas

1
13

Nadya aulia P 60 Tidak tuntas

1
14

Hanna aliyatul P 60 Tidak tuntas

1
15

Amelia. S P 75 Tuntas

1
16

Naswa laura C P 60 Tidak tuntas

1
17

Keila fitri R P 70 Tuntas

1
18

Yeyen citra P 45 Tidak tuntas

9
19

Zahra P 50 Tidak tuntas

2
20

Citra nuraini P 30 Tidak tuntas

2
21

Muh. Denis irfansya L 30 Tidak tuntas

2
22

Windi isyani P 70 Tuntas

Jumlah 1025
Rata-rata 46,59

Jumlah klasikal 22,72%

3. Tindakan siklus I

a. Perencanaan 

Dalam perancanaan tindakan kelas ini, peneliti menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk standar kompetensi peserta didik 

memahami materi pembelajaran, selain itu juga guru menyiapkan lembar 

observasi, bahan dan media pembelajaran serta merancang alat evaluasi 



40

pembelajaran. Secara rinci rencana pembelajaran pada siklus pertama yang terdiri 

dari dua pertemuan, dengan menggunakan model make a match sebagai berikut:

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

2. Menyampaikan materi secara garis besar, yang didalamnya 

tentang materi penggolongan hewan.

3. Meminta siswa bertanya mengenai hal-hal yang belum 

dimengerti.

4. Mengaplikasikan games education yaitu mencocokkan kartu 

dengan sesama temannya, sebagai bentuk upaya guru agar peserta 

didik mampu menguasai beberapa materi yang disajikan oleh 

guru sebelumnya.

5. Pada akhir sesi, guru melakukan evaluasi individu.

Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran adalah buku panduan 

Ilmu Pengetahuan Alam sesuai dengan kurikulum KTSP, sedangkan alat atau 

bahan yang di butuhkan dalam program pembelajaran adalah potongan-potongan 

kertas yang berisikan soal dan jawaban.

b. Pelaksanaan 

Siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 8 agustus 2016 selama 2x35 menit pada 

materi pokok penggolongan makhluk hidup pada materi penggolongan hewan. 

Pada kegiatan awal pembelajaran, guru mengucapkan salam, berdoa bersama 

siswa, menjelaskan model pembelajaran make a macth, menyampaikan tujuan 
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pembelajaran, menjelaskan secara mendetail tentang materi yang harus dikuasai 

siswa sesuai dengan indikator yang harus dicapai. 

Pada kegiatan inti guru menjelaskan materi. Setelah itu guru meminta siswa 

bertanya tentang materi yang telah dipelajari. Setelah itu guru melakukan 

permainan make a match. guru memerintahkan seluruh siswa untuk ke belakang 

kelas untuk melaksanakan game education, penempatan di belakang kelas karena 

dalam perminan ini membutuhkan medan yang luas. Sebelum permainan 

dilaksanakan, guru menjelaskan kembali kepada siswa aturan pelaksanaan 

permainan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Guru menjelaskan isi kartu yang akan dibagikan.

2. Setiap siswa akan mendapat satu kartu

3. Untuk mendapatkan kartu, guru membagikan satu persatu kartu kepada 

siswa .

4. Guru menyuruh siswa mulai mencari pasangan kartunya secara 

serentak, waktu yang diberikan guru adalah 5 menit untuk mencari 

pasangannya, siswa yang mendapatkan pasangan kartunya yang paling 

cepat dan benar akan mendapatkan hadiah dari guru, kemudian siswa 

yang sudah mendapatkan pasangannya mengambil tempat dengan 

pasangannya masing-masing sesuai urutan tempat duduk yang sudah 

ditentukan guru. 

Setelah itu guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah 

yang telah dijelaskan. Hal ini dilaksanakan sampai dua kali putaran dengan tujuan 



42

agar semua siswa memperoleh materi  yang berbeda dengan sebelumnya, dan 

dikoreksi bersama, sehingga siswa secara tidak langsung mengingat materi yang 

diperolehnya dari hasil mencari pasangan dan hasil koreksi bersama. Setiap 

selesai putaran game education guru meminta siswa membacakan kartu yang 

dipegangnya, dan meminta siswa lain memperhatikan temannya yang 

membacakan kartu soal dan jawabannya dan meminta siswa yang lain menilai 

jawaban tersebut.

Pada kegiatan akhir guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

pembelajaran, memberikan hadiah kepada siswa yang menyelesaikan permainan 

game education. Guru memberikan tugas kepada siswa dan menutup 

pembelajaran dengan salam.

c. Observasi dan Evaluasi

1. Observasi

Hal-hal yang di observasi dalam proses pembelajaran adalah sikap siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran, yakni: keaktifan siswa selama proses 

belajar mengajar berlangsung, sikap dan cara guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran yang disesuaikan dengan penerapan metode pembelajaran make a 

match. Hasil observasi terhadap aktivitas siswa menunjukkan hal-hal sebagai 

berikut:

a) Pada pertemuan pertama, siswa masih merasa kaku dalam 

pelaksanaan pembelajaran make a match
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b) Ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan bermain game 

education dengan menggunakan kartu.

c) Siswa masih sering pergi ke teman lain untuk bertanya, dalam hal ini 

siswa belum memahami sepenuhnya hakekat belajar secara 

berkelompok.

d) Siswa belum berani bertanya kepada guru tentang hal-hal yang tidak 

dipahami

Hasil observasi terhadap aktivitas guru menunjukkan hal-hal sebagai 

berikut:

a) Guru telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 

skenario yangtelah dibuat.

b) Guru telah mejelaskan pembelajaran make a match, menjelaskan 

tujuan pembelajaran.

c) Guru kurang memberikan motivasi

d) Penjelasan guru tentang cara penilaian dalam belajar secara 

kelompok masih kurang.

e) Guru belum mengelolah siswa dalam bermain kartu secara baik, hal 

ini terlihat pada saat guru masih kewalahan memberikan bimbingan 

kepada siswa yangmenemui masalah.
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2. Evaluasi

Setelah dua kali pertemuan diadakan evaluasi atau tes tindakan siklus I 

secara perorangan untuk melihat sejauh mana siswa telah memahami materi 

pelajaran setelah menerapkan metode pembelajaran make a match. Berikut ini 

data perolehan nilai pada hasil tes siklus I penerapan metode pembelajaran make a 

match, yakni tabel 4.1. Data perolehan nilai siswa pada hasil tes siklus I dalam 

penerapan model make a match.

Tabel 4.2 Data Perolehan Siswa pada Hasil Tes Siklus I

dalam Penerapan Model Pembelajaran Make A Match.

N
No

Nama siswa Jenis 
kelamin

Nilai Ket

1
1

Hafidz. D L 70 Tuntas

2
2

Abdan abadi L 65 Tuntas

3
3

Alpin dwi P L 20 Tidak tuntas

4
4

Said ikil. D L 45 Tidak tuntas

5
5

M. reno fajri L 70 Tuntas

6
6

Irfansyah Y L 35 Tidak tuntas

7
7

Angga setiawan L 20 Tidak tuntas

8
8

M. izzi afrizal L 20 Tidak tuntas

9
9

Andrian L

1
10

Rizki al azis L 20 Tidak tuntas

1
11

Andika riski L 75 Tuntas
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Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas bahwa hasil tes pada siklus I 

menunjukkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran penggolongan hewan 

masih belum mencapai KKM yang di tentukan. Siswa yang memperoleh nilai >

65 sebanyak 11 dengan nilai rata-rata 50,47. Hasil ini meningkat dibanding 

dengan pra siklus yakni 22,72% menjadi 52,35%. Dengan peningkatan sebesar 

29,63%.

1
12

Haidar L 30 Tidak tuntas

1
13

Nadya aulia P 70 Tuntas

1
14

Hanna aliyatul P 80 Tuntas

1
15

Amelia. S P 80 Tuntas

1
16

Naswa laura C P 70 Tuntas

1
17

Keila fitri R P 80 Tuntas

1
18

Yeyen citra P 20 Tidak tuntas

1
19

Zahra P 70 Tuntas

2
20

Citra nuraini P 20 Tidak tuntas

2
21

Muh. Denis irfansya L 30 Tidak tuntas

2
22

Windi isyani P 70 Tuntas

2 Jumlah 1060
Rata-rata 50,47
Jumlah klasikal 52,35%
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d. Refleksi

Pada pelaksanaan tindakan siklus I ini, penerapan pembelajaran make a 

match belum sepenuhnya berjalan sempurna. Tahap refleksi yang dilakukan 

antara peneliti dan guru secara kolaboratif disimpulkan bahwa ada beberapa hal 

yang perlu diperbaiki.

Kelemahan yang dialami oleh siswa, lebih disebabkan karena siswa belum 

memahami secara mendalam hakekat belajar dengan menggunakan model Make A 

Match, sehingga siswa masih banyak yang tidak antusias dan kurang aktif, 

sedangkan kelemahan guru secara umum adalah kurangnya pemberian bimbingan 

dan penjelasan terkait model pembelajaran yang diterapkan, guru masih kurang 

dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa, Guru kolaborator memberikan 

solusi kepada peneliti bahwa peneliti harus lebih menguasai aktivitas-aktivitas 

guru yang telah dicantumkan di lembar observasi dan peneliti harus bisa 

mengatasi kendala-kendala yang ada di siklus I. Berdasarkan hal tersebut, maka 

penelitian ini dilanjutkan dengan tindakan siklus II karena indikator kinerja belum 

tercapai, dengan terlebih dahulu melakukan revisi terhadap rancangan yang 

dianggap kurang dan belum maksimal diterapkan oleh guru.

3. Tindakan siklus II

a. Perencanaan

Siklus kedua dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan, yang dilaksanakan 

pada tanggal 22 dan 24 agustus 2016. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk 

menindak lanjuti kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada tindakan siklus I. 
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Berdasarkan pada hasil observasi, evaluasi, refleksi yang dilakukan pada 

tindakan siklus I, maka penelitian bersama guru merencanakan tindakan siklus II. 

Kelemahan-kelemahan selama pelaksanaan tindakan siklus I akan diperbaiki pada 

siklus II ini dengan harapan agar pemahaman siswa terhadap pokok menyebutkan 

penggolongan tumbuhan, dapat ditingkatkan. Selain perbaikan, peneliti juga 

menyiapkan perangkat pembelajaran, yakni RPP, potongan-potongan kartu yang 

berisi pertanyaan dan jawaban, alat evaluasi berupa butir-butir soal, dan lembar 

observasi aktifitas guru dan siswa. Tindakan siklus II direncanakan dilaksanakan 

selama dua kali pertemuan.

b. Pelaksanaan tindakan

Siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 22 agustus 2016 selama 2x35 menit 

pada materi pokok penggolongan makhluk hidup pada materi penggolongan 

tumbuhan. Pada kegiatan awal pembelajaran, guru mengucapkan salam, berdoa 

bersama siswa, menjelaskan model pembelajaran make a macth, memberikan 

motivasi agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Setelah itu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan secara mendetail tentang materi 

yang harus dikuasai siswa sesuai dengan indikator yang harus dicapai. 

Pada kegiatan inti guru menjelaskan materi. Setelah itu guru meminta siswa 

bertanya tentang materi yang telah dipelajari. Setelah itu guru melakukan 

permainan make a match. guru memerintahkan seluruh siswa untuk ke belakang 

kelas untuk melaksanakan game education, penempatan di belakang kelas karena 

dalam perminan ini membutuhkan medan yang luas. Sebelum permainan 
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dilaksanakan, guru menjelaskan kembali kepada siswa aturan pelaksanaan 

permainan tersebut.

Setelah itu guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah 

yang telah dijelaskan. Hal ini dilaksanakan sampai dua kali putaran dengan tujuan 

agar semua siswa memperoleh materi  yang berbeda dengan sebelumnya, dan 

dikoreksi bersama, sehingga siswa secara tidak langsung mengingat materi yang 

diperolehnya dari hasil mencari pasangan dan hasil koreksi bersama. Setiap 

selesai putaran game education guru meminta siswa membacakan kartu yang 

dipegangnya, dan meminta siswa lain memperhatikan temannya yang 

membacakan kartu soal dan jawabannya dan meminta siswa yang lain menilai 

jawaban tersebut. Pada siklus kedua siswa sudah terlihat sangat paham dengan 

pembelajaran make a match 

Pada kegiatan akhir guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

pembelajaran, memberikan hadiah kepada siswa yang menyelesaikan permainan 

game education. Guru memberikan tugas kepada siswa dan menutup 

pembelajaran dengan salam.

c. Observasi dan Evaluasi

1. Observasi

Proses pembelajaran pada tindakan siklus II ini telah mengalami 

peningkatan dari siklus I, dari hasil observasi, guru dan siswa sudah bersama-

sama melaksanakan proses pembelajaran make a match. Hasil observasi terhadap 

siswa menunjukkan hal-hal berikut:
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a.) Siswa sudah aktif dalam proses pembelajaran baik pada saat melakukan 

education games dalam hal pembelajaran dengan bermain kartu

b.) Siswa sudah mendengarkan ketika guru menjelaskan di dalam kelas.

c.) Siswa sudah mencari pasangan sesuai dengan petunjuk guru.

d.) Sebagian besar siswa selalu menjawab setiap pertanyaan guru dalam hal 

ini metode pembelajaran make a match sudah semakin terarah.

e.) Siswa sudah menyimpulkan pembelajaran di akhir kegiatan 

pembelajaran.

Hasil observasi terhadap guru menunjukkan bahwa guru telah 

melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan skenario yang telah 

dibuat. Hasil observasi guru adalah sebagai berikut:

a) Guru telah melakukan kegiatan awal dengan baik, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi 

belajar, 

b) Guru telah menjelaskan kembali model make a match kepada 

siswa.

c) Guru telah membagikan seluruh kartu kepada siswa, meminta 

siswa mencari pasangan, memberikan poin kepada siswa dan 

melakukan persentase di kelas .

d) Guru telah mengulang permainan mencari kartu.

e) Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban siswa. 

f) Guru telah menyimpulkan pembelajaran dan mengakhiri 

pembelajaran dengan salam.
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2. Evaluasi

Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan tes tindakan siklus II secara 

individual untuk melihat tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

setelah belajar melalui metode pembelajaran make a match. hasil tes tersebut yang 

dilaksanakan pada tanggal 24 agustus 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Data Perolehan Siswa pada Hasil Tes Siklus II 

dalam Penerapan Model Pembelajaran Make A Match.

NO
Nama siswa Jenis kelamin Nilai Ket

1
Hafidz. D L 100 Tuntas

2
Abdan abadi L 90 Tuntas

3
Alpin dwi P L 70 Tuntas

4
Said ikil. D L 80 Tuntas

5
M. reno fajri L 85 Tuntas

6
Irfansyah Y L 75 Tuntas

7
Angga setiawan L 65 Tuntas

8
M. izzi afrizal L

9
Andrian L 75 Tuntas

10
Rizki al azis L 65 Tuntas

11
Andika riski L 70 Tuntas

12
Haidar L 70 Tuntas

13
Nadya aulia P 85 Tuntas
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14
Hanna aliyatul P 80 Tuntas

15
Amelia. S P 70 Tuntas

16
Naswa laura C P 95 Tuntas

17
Keila fitri R P 100 Tuntas

18
Yeyen citra P 65 Tuntas

19
Zahra P 85 Tuntas

20
Citra nuraini P 40 Tidak tuntas

21
Muh. Denis irfansya L 20 Tidak tuntas

22
Windi isyani P 80 Tuntas

Jumlah 1565
Rata-rata 74,52

Jumlah klasikal 90,47%

Pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran pokok penggolongan tumbuhan, mengalami peningkatan dari 

hasil tes tindakan siklus I. Banyaknya siswa yang memperoleh nilai > 65 adalah 

sebanyak 19 orang siswa dengan nilai rata-rata 74,52 maka hasil tes meningkat 

hingga sebesar 38,12% dari tindakan siklus I ke siklus II. 

d. Refleksi

Pada pelaksanaan tindakan siklus II ini telah menunjukkan kesempurnaan 

baik dari pihak guru maupun siswa. Guru telah melakukan skenario pembelajaran 

sepenuhnya. Siswa juga memperlihatkan keaktifan mereka dalam mencari 

pasangan kartu mereka masing-masing. Walaupun masih ada beberapa siswa yang 
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belum mampu menemukan pasangan kartu mereka masing-masing namun mereka 

sudah menunjukkan sikap yang baik terhadap penerapan pembelajaran make a 

match dalam pembelajaran IPA.

B. Pembahasan

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebanyak dua siklus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa setiap siklus mengalami peningkatan hasil belajar 

siswa. Peningkatan dari siklus I ke siklus II yakni sebesar 38,12%. Pada 

pelaksanaan tindakan siklus I diperoleh hasil belajar siswa sebesar 52,35% yang 

memperoleh nilai > 65, penelitian masih dilanjutkan ke siklus II karena belum 

mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan yakni 80%. Salah satu penyebab 

sehingga hasil penelitian belum mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan 

adalah siswa belum sepenuhnya memperhatikan pembelajaran di dalam kelas,

siswa belum berani bertanya tentang hal-hal yang tidak dipahami kepada guru, 

siswa juga belum terbiasa dengan pembelajaran menggunakan model make a 

match dan kurangnya guru dalam memberikan motivasi. Hal ini sebagaimana 

penelitian yang dilakukan oleh Arno tentang hambatan pada siklus I sehingga 

hasil belajar tidak mencapai ketuntasan belajar sebagaimana yang diharapkan 

yatu: siswa belum terbiasa dengan dengan model pembelajaran make a match

karena siswa masih dalam proses adaptasi, pada saat guru memberikan penjelasan 

materi di depan kelas terlihat masih banyak siswa yang ribut dan tidak 

memperhatikan sehingga materi yang disampaikan oleh guru kurang dapat 

dimengerti oleh beberapa siswa, terkadang ada beberapa siswa yang masih malu 
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untuk mengeluarkan pendapatnya.51Hal ini juga sebagaimana diungkapkan oleh 

Putu Diah Febryani, Desak Putu Permiti, Nice Melyani Asril tentang hasil 

penelitian peningkatan kemampuan mengenal bilangan yang masih berada pada 

kategori rendah. Hal ini dikarenakan model make a match belum pernah 

diterapkan oleh guru dikelas, sehingga kegiatan berlangsung anak masih bingung 

dengan perintah yang diberikan oleh guru.52

Pada pelaksanaan tindakan siklus II diperoleh hasil belajar siswa sebesar 

90,47% yang memperoleh nilai > 65. Dari siklus I para siswa mencapai 

ketuntasan secara klasikal yakni 52,35% ke siklus ke II para siswa mencapai 

ketuntasan secara klasikal sebesar 90,47%  peningkatan dari siklus I ke siklus II 

yakni sebesar 38,12%. Kenaikan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus ke II 

disebabkan karena semakin sempurnanya pelaksanaan skenario pembelajaran dan 

semakin pahamnya siswa terhadap hakekat pembelajaran make a match. Hal ini 

sebagaimana disebutkan dalam penelitian Mikran, Marungkil Pasaribu, I Wayan 

Darmadi bahwa aktivitas guru siklus II telah terjadi peningkatan pada tiap 

pertemuan. Kenaikan aktivitas guru dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua 

disebabkan karena guru terus berusaha untukmeningkatkan motivasi, arahan dan 

bimbingan kepada siswa yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam 

                                                          
51 Arno, “penerapan model pembelajaran teknik make a match (kartu berpasangan) untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VIII G semester 
genap di smp negeri 3 singaraja buleleng bali tahun ajaran 2014/2015.

52 putu diah febryani, desak putu permiti, nice melyani asril, “penerapan metode make a 
match untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak kelompok B di tk 
dharma sentana candiksuma.” E-journal pg paud universitas pendidikan ganesa jurusan pendidikan 
guru pendidikan anak usia dini, vol: 3. No: 1 (2015), h. 8



54

pembelajaran. Kenaikan  aktivitas guru secara langsung memberikan dampak 

positif dengan kenaikan hasil belajar siswa53

Melihat hasil tes pada siklus II, maka penelitian ini dihentikan sampai 

siklus II karena indikator keberhasilan penelitian ini telah tercapai. Dengan 

demikian upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

penggolongan makhluk hidup melalui metode pembelajaran make a match telah 

tercapai dengan baik. 

Keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan model make a match 

disebabkan karena pembelajaran ini mampu menciptakan suasana yang 

menyenangkan bagi siswa dalam proses pembelajaran, dan mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ni Luh Hery 

Harpyantini, I Komang Sudarma, dan I Putu Nanci Riastini bahwa faktor- faktor 

penyebab ketercapaian hasil belajar dengan menggunakan model ini adalah: 

model make a match memberikan kesempatan siswa untuk belajar sambil 

bermain, sehingga menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Munculnya minat 

belajar tentu saja berdampak pada motivasi siswa untuk belajar. Penggunaan 

media pembelajaran menyebabkan siswa lebih mudah mencerna dan memahami 

bahan pembelajaran, karena pesan dapat tersampaikan dengan baik berkat bantuan 

media. Pemberian penghargaan kepada siswa yang mampu menjawab soal yang 

diberikan oleh guru akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Motivasi 

                                                          
53 Mikran, Marungkil Pasaribu, I Wayan Darmadi, “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Make A Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIIA SMP Negeri 1 
Tomini Pada Konsep Gerak.” Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako (JPFT) Vol: 2 No: 2. Hal: 2. 
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/EPFT/article/viewFile/2781/1887. (17 0ktober 2016)
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tersebut terbentuk karena suasana pembelajaran menyenangkan. Gairah belajar 

tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.54

                                                          
54 Ni luh hery hapryantini, komang sudarma, “penerapan model pembelajaran make a 

match untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika sekolah dasar” e-journal pgsd 
universitas pendidikan ganesha jurusan pgsd, vol: 4. No: 1 (2016), h.10
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dimana hasil observasi, evaluasi dan 

refleksi pada setiap siklus tindakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

mengalami peningkatan setelah diterapkan model pembelajaran make a match

dimana persentase ketuntasan hasil belajar siswa meningkat dari pra siklus yakni 

22,72%  ke siklus 1 yakni 52,35% dan tindakan siklus 2 hasil belajar siswa 

meningkat dengan presentasi ketuntasan hasil belajar yakni 90,47%. Peningkatan 

hasil belajar dari siklus 1 ke siklus 2 yakni 38,12%. Nilai rata-rata hasil belajar 

siswa setelah pelaksanaan tindakan siklus II meningkat dibandingkan dengan nilai 

rata-rata siklus I yakni 50,47 menjadi 74,52.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada para guru diharapkan dapat menerapkan metode pelajaran make a 

match dalam mengajarkan materi ilmu pengetahuan alam khususnya pada 

pokok bahasan penggolongan makhluk hidup.

2. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya menjadi bahan perbandingan untuk 

menerapkan berbagai metode pembelajaran khususnya pembelajaran untuk 

mengajarkan materi ilmu pengetahuan alam.

56
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3. Kepada siswa, diharapkan untuk terus termotivasi dalam meningkatkan 

aktivitas pembelajarannya terhadap pelajaran-pelajaran yang lainnya dalam 

menggunakan metode pembelajaran make a match.

4. Dengan belajar dari sebuah masalah, siswa dapat berusaha memecahkan 

masalah tersebut secara berssama-sama.
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Lampiran 1

SILABUS PEMBELAJARAN 

Satuan pendidikan : MIN 2 Konawe Selatan 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/Semester : III/2

Standar kompetensi: Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada 
makhluk hidup

Kompetensi 
dasar

Materi 
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran Indikator pembelajaran
Penilaian

Alokasi 
waktu

Sumber 
belajar

Teknik Instrument Contoh 
instrumen

 Mengola
h 
makhluk 
hidup 
secara
sederhan
a

Penggolonga
n hewan

Penggolonga
n tumbuhan

1. Melalui metode ceramah 

guru menjelaskan 

penggolongan makluk 

hidup

2. Melalui metode ceramah 

guru menjelaskan 

penggolongan hewan 

1. Mampu menyebutkan 

penggolongan hewan 

berdasarkan penutup 

tubuhnya

2. Mampu menyebutkan 

penggolongan hewan 

berdasarkan jumlah 

Tertulis 1. Sebutka
n 
contoh 
hewan 
yang 
hidup 
diair....

2. Sebutka
n 

2x 35 
menit

Buku 
kelas 
III 
SD/MI 
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dan penggolongan 

tumbuhan

3. Melalui permainan kartu 

soal/jawaban siswa 

memperdalam 

penguasaan terhadap 

materi pelajaran.

kakinya

3. Mampu menyebutkan

penggolongan hewan

berdasarkan jenis

makanannya

4. Mampu menyebutkan

penggolongan hewan

berdasarkan cara

geraknya

5. Mampu menyebutkan

penggolongan hewan

berdasarkan tempat

hidupnya

6. Mampu menyebutkan 

penggolongan 

tumbuhan berdasarkan 

tempat hidupnya

7. Mampu menyebutkan 

penggolongan 

contoh 
hewan 
yang 
berkaki 
dua....

3. Bentuk 
daun 
menyiri
p 
benbent
uk 
seperti..
..
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tumbuhan berdasarkan 

bentuk daunnya

8. Mampu menyebutkan 

penggolongan 

tumbuhan berdasarkan 

bentuk batangnya
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Lampiran 2 (Silkus IPertemuan I)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan pendidikan : MIN 2 Konawe Selatan
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/Semester : III/I
Materi pokok : penggolongan makhuk hidup
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit

A. Standar Kompetensi
Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang 
mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup

B. Kompetensi Dasar
 Mengolah makhluk hidup secara sederhana

C. Indikator
 Mampu menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan penutup 

tubuhnya
 Mampu menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan jumlah 

kakinya
D. Tujuan Pembelajaran 

 Dapat menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan penutup 
tubuhnya

 Dapat menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan jumlah kakinya
E. Materi pembelajaran 

Penggolongan hewan
F. Metode dan model pembelajaran

Metode : ceramah, tanya jawab
Model pembelajaran : make a match

G. Langkah-langkah pembelajaran 
1. Kegiatan awal 

 Guru mengucapkan salam dan meminta siswa untuk berdoa.
 Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar.
 Guru mengecek pemahaman dasar (Apersepsi) siswa.
 Guru memotivasi siswa.
 Menyampaikan model make a- match kepada siswa
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Kegiatan inti 
 Guru meyampaikan materi pelajaran
 Guru meminta siswa bertanya tentang materi yang telah dijelaskan
 Guru membagikan kartu kepada masing- masing siswa yang berisi soal 

dan jawaban sesuai dengan materi yang telah dipelajari.
 Guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca kartu yang 

dipegangnya
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 Guru meminta siswa mencari pasangan sesuai dengan kartu yang 
dipegangnya.

 Guru menjelaskan materi pembelajaran dan guru mengklarifikasi jika 
ada jawaban yang salah dalam kelompok.

 Guru memberikan poin kepada siswa yang menyelesaikan tugas sesuai 
batas waktu yang telah ditentukan.

 Guru meminta siswa membacakan kartu soal dan jawaban yang 
dipegangnya.

 Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban yang dibacakan siswa.
 Guru mengulang permainan mencari kartu untuk lebih memantapkan 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.
3. Kegiatan akhir 

 Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi pembelajan.
 Guru memberi tugas kepada siswa
 Guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam

H. Alat Dan Sumber Belajar
 Buku IPA kelas III SD/MI
 Bahan ajar sumber dari internet
 Spidol, pengehapus, bahan ajar

I. Evaluasi
Teknik : tes tertulis.

Mengetahui, Mengetahui,

Kepala MIN 2 Konawe Selatan Guru IPA                   

Nurhaedah, S. PdI Busran, S. PdI
NIP.1963070119990320001
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Lampira 3 (Silkus IPertemuan 2)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan pendidikan : MIN 2 Konawe Selatan
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/Semester : III/2
Materi pokok : penggolongan makhluk hidup
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit

A. Standar Kompetensi 
Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhlik hidup serta hal-hal yang 
mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup

B. Kompetensi Dasar
 Mengolah makhluk hidup secara sederhana

C. Indikator
 Mampu menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan jenis

makanannya
 Mampu menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan cara geraknya
 Mampu menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan tempat

hidupnya
D. Tujuan pembelajaran

 Mampu menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan jenis
makanannya

 Mampu menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan cara geraknya
 Mampu menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan tempat

hidupnya
E. Materi pembelajaran 

Penggolongan Hewan
F. Metode dan model pembelajaran

Metode : ceramah, tanya jawab
Model : make a match

G. Langkah-langkah pembelajaran 
1. Kegiatan awal 

 Guru mengucapkan salam dan meminta siswa untuk berdoa.
 Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar.
 Guru mengecek pemahaman dasar (Apersepsi) siswa.
 Guru memotivasi siswa.
 Menyampaikan model make a- match kepada siswa
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Kegiatan inti 
 Guru meyampaikan materi pelajaran
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 Guru meminta siswa meminta bertanya tentang materi yang telah 
dijelaskan

 Guru membagikan kartu kepada masing- masing siswa yang 
berisi soal dan jawaban sesuai dengan materi yang telah 
dipelajari.

 Guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca kartu 
yang dipegangnya

 Guru meminta siswa mencari pasangan sesuai dengan kartu yang 
dipegangnya.

 Guru menjelaskan materi pembelajaran dan guru mengklarifikasi 
jika ada jawaban yang salah dalam kelompok.

 Guru memberikan poin kepada siswa yang menyelesaikan tugas 
sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

 Guru meminta siswa membacakan kartu soal dan jawaban yang 
dipegangnya.

 Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban yang dibacakan 
siswa.

 Guru mengulang permainan mencari kartu untuk lebih 
memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.

3. Kegiatan akhir 
 Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi 

pembelajan.
 Guru memberi evaluasi kepada siswa
 Guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam

H. Alat Dan Sumber Belajar
 Buku IPA kelas III SD/MI
 Bahan ajar sumber dari internet
 Spidol, pengehapus, bahan ajar

I. Evaluasi
Teknik : tes tertulis.

Mengetahui, Mengetahui,

Kepala MIN 2 Konawe Selatan Guru IPA                   

Nurhaedah, S. PdI Busran, S. PdI
NIP.1963070119990320001
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Lampiran 4 (Silkus IIPertemuan I)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan pendidikan : MIN 2 Konawe Selatan
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/Semester : III/I
Materi pokok : Penggolongan Makhluk Hidup
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit

A. Standar Kompetensi
Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhlik hidup serta hal-hal yang 
mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup

B. Kompetensi Dasar
 Mengolah makhluk hidup secara sederhana

C. Indikator
 Mampu menyebutkan penggolongan tumbuhan berdasarkan tempat 

hidupnya
 Mampu menyebutkan penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk 

daunnya
D. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat menyebutkan penggolongan tumbuhan berdasarkan 
tempat hidupnya

 Siswa dapat menyebutkan penggolongan tumbuhan berdasarkan 
bentuk daunnya

E. Materi pembelajaran 
Penggolongan tumbuhan

F. Metode dan model pembelajaran
Metode : ceramah, tanya jawab
Model : make a match

G. Langkah-langkah pembelajaran 
1. Kegiatan awal 

 Guru mengucapkan salam dan meminta siswa untuk berdoa.
 Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar.
 Guru mengecek pemahaman dasar (Apersepsi) siswa.
 Guru memotivasi siswa.
 Menyampaikan model make a- match kepada siswa
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Kegiatan inti 
 Guru meyampaikan materi pelajaran
 Guru meminta siswa meminta bertanya tentang materi yang telah 

dijelaskan
 Guru membagikan kartu kepada masing- masing siswa yang berisi soal 

dan jawaban sesuai dengan materi yang telah dipelajari.
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 Guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca kartu yang 
dipegangnya

 Guru meminta siswa mencari pasangan sesuai dengan kartu yang 
dipegangnya.

 Guru menjelaskan materi pembelajaran dan guru mengklarifikasi jika 
ada jawaban yang salah dalam kelompok.

 Guru memberikan poin kepada siswa yang menyelesaikan tugas sesuai 
batas waktu yang telah ditentukan.

 Guru meminta siswa membacakan kartu soal dan jawaban yang 
dipegangnya.

 Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban yang dibacakan siswa.
 Guru mengulang permainan mencari kartu untuk lebih memantapkan 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.
3. Kegiatan akhir 

 Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi pembelajan.
 Guru memberi tugas kepada siswa
 Guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam

H. Alat Dan Sumber Belajar
1. Buku IPA kelas III SD/MI
2. Bahan ajar sumber dari internet
3. Spidol, pengehapus, bahan ajar

I. Evaluasi
Teknik : tes tertulis.

Mengetahui, Mengetahui,

Kepala MIN 2 Konawe Selatan Guru IPA                   

Nurhaedah, S. PdI Busran, S. PdI
NIP.1963070119990320001
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Lampiran 5 (Silkus IIPertemuan II)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan pendidikan : MIN 2 Konawe Selatan
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas/Semester : III/I
Materi pokok : penggolongan makhluk hidup
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit

A. Standar Kompetensi
Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhlik hidup serta hal-hal yang 
mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup

B. Kompetensi Dasar
 Mengolah makhluk hidup secara sederhana

C. Indikator
 Mampu menyebutkan penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk 

batangnya
D. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat menyebutkan penggolongan tumbuhan berdasarkan 
bentuk batangnya

E. Materi pembelajaran 
Penggolongan tumbuhan

F. Metode dan model pembelajaran
Metode : ceramah, tanya jawab
Model : make a match

G. Langkah-langkah pembelajaran 
1. Kegiatan awal 

 Guru mengucapkan salam dan meminta siswa untuk berdoa.
 Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar.
 Guru mengecek pemahaman dasar (Apersepsi) siswa.
 Guru memotivasi siswa.
 Menyampaikan model make a- match kepada siswa
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Kegiatan inti 
 Guru meyampaikan materi pelajaran
 Guru meminta siswa meminta bertanya tentang materi yang telah 

dijelaskan
 Guru membagikan kartu kepada masing- masing siswa yang berisi soal 

dan jawaban sesuai dengan materi yang telah dipelajari.
 Guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca kartu yang 

dipegangnya
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 Guru meminta siswa mencari pasangan sesuai dengan kartu yang 
dipegangnya.

 Guru menjelaskan materi pembelajaran dan guru mengklarifikasi jika 
ada jawaban yang salah dalam kelompok.

 Guru memberikan poin kepada siswa yang menyelesaikan tugas sesuai 
batas waktu yang telah ditentukan.

 Guru meminta siswa membacakan kartu soal dan jawaban yang 
dipegangnya.

 Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban yang dibacakan siswa.

 Guru mengulang permainan mencari kartu untuk lebih memantapkan 
pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.

3. Kegiatan akhir 

 Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi pembelajan.

 Guru memberi evaluasi kepada siswa

 Guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam
H. Alat Dan Sumber Belajar

1. Buku IPA kelas III SD/MI

2. Bahan ajar sumber dari internet

3. Spidol, penghapus, bahan ajar

I. Evaluasi

Teknik : tes tertulis.

Mengetahui, Mengetahui,

Kepala MIN 2 Konawe Selatan Guru IPA                   

Nurhaedah, S. PdI Busran, S. PdI
NIP.1963070119990320001
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Lampiran 6

Soal Siklus I 

1. Sebutkan contoh penutup tubuh pada hewan
2. Sebutkan contoh hewan yang tidak berkaki
3. Sebutkan contoh hewan yang berkaki dua
4. Sebutkan contoh hewan yang berkaki empat
5. Sebutkan contoh hewan pemakan tumbuhan
6. Sebutkan contoh hewan pemakan hewan lain
7. Sebutkan contoh hewan pemakan segalanya
8. Sebutkan contoh hewan yang meloncat
9. Sebutkan contoh hewan yang hidup di air
10. Sebutkan contoh hewan yang hidup didarat



10

Lampiran 7

Jawaban Siklus I

1. Sisik, bulu dan rambut
2. Ikan dan ular
3. Burung
4. Sapi, kuda,singa dan gajah
5. Sapi, kambing, kerbau dan ulat
6. Harimau, elang, singa dan sarigala
7. Beruang dan ayam
8. Katak dan belalang
9. Ikan
10. Sapi dan kambing
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Lampiran 8

Soal Siklus 2

1. Sebutkan contoh tumbuhan yang hidup di air
2. Sebutkan contoh tumbuhan yang hidup di darat
3. Sebutkan contoh tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain
4. Tulang daun menyirip benbentuk seperti
5. Tulang daun melengkung berbentuk seperti
6. Sebutkan macam-macam bentuk batang
7. Batang dapat dibedakan menjadi
8. Sebutkan contoh tumbuhan yang mempunyai batang tidak berkayu
9. Lapisan yang terletak diantara kulit dan kayu disebut
10. Sebutkan contoh bentuk batang yang lurus dan panjang
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Lampiran 9

Jawaban Siklus 2

1. Teratai dan eceng gondok
2. Bayam, jeruk dan wortel
3. Benalu dan anggrek
4. Sirip ikan
5. Garis lengkung
6. Batang besar, panjang dan bercabang banyak
7. Batang berkayu dan batang tidak berkayu
8. Pohon pisang
9. Kambium
10. Pohon kelapa dan tebu



13

Lampiran 10

Distribusi hasil nilai pra siklus pelajaran ilmu 
pengetahuan alam kelas III A MIN 2 Konawe Selatan

No Nama siswa Jenis 
kelamin

Nilai Ket

1 Hafidz. D L 70 Tuntas
2 Abdan abadi L 65 Tuntas
3 Alpin dwi P L 40 Tidak tuntas
4 Said ikil. D L 30 Tidak tuntas
5 M. reno fajri L 50 Tidak tuntas
6 Irfansyah Y L 35 Tidak tuntas
7 Angga setiawan L 40 Tidak tuntas
8 M. izzi afrizal L 30 Tidak tuntas
9 Andrian L 30 Tidak tuntas
10 Rizki al azis L 35 Tidak tuntas
11 Andika riski L 45 Tidak tuntas
12 Haidar L 35 Tidak tuntas
13 Nadya aulia P 60 Tidak tuntas
14 Hanna aliyatul P 60 Tidak tuntas
15 Amelia. S P 75 Tuntas
16 Naswa laura C P 60 Tidak tuntas
17 Keila fitri R P 70 Tuntas
18 Yeyen citra P 45 Tidak tuntas
19 Zahra P 50 Tidak tuntas
20 Citra nuraini P 30 Tidak tuntas
21 Muh. Denis irfansya L 30 Tidak tuntas
22 Windi isyani P 70 Tuntas

Jumlah 1025
Rata-rata 46,59

Jumlah klasikal 22,72%
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Lampiran 11

Distribusi hasil nilai siklus I pelajaran ilmu 
pengetahuan alam kelas III A MIN 2 Konawe Selatan

No Nama siswa Jenis kelamin Nilai Ket
1 Hafidz. D L 70 Tuntas
2 Abdan abadi L 65 Tuntas
3 Alpin dwi P L 20 Tidak tuntas
4 Said ikil. D L 45 Tidak tuntas
5 M. reno fajri L 70 Tuntas
6 Irfansyah Y L 35 Tidak tuntas
7 Angga setiawan L 20 Tidak tuntas
8 M. izzi afrizal L 20 Tidak tuntas
9 Andrian L
10 Rizki al azis L 20 Tidak tuntas
11 Andika riski L 75 Tuntas
12 Haidar L 30 Tidak tuntas
13 Nadya aulia P 70 Tuntas
14 Hanna aliyatul P 80 Tuntas
15 Amelia. S P 80 Tuntas
16 Naswa laura C P 70 Tuntas
17 Keila fitri R P 80 Tuntas
18 Yeyen citra P 20 Tidak tuntas
19 Zahra P 70 Tuntas
20 Citra nuraini P 20 Tidak tuntas
21 Muh. Denis irfansya L 30 Tidak tuntas
22 Windi isyani P 70 Tuntas

Jumlah 1060
Rata-rata 50,47

Jumlah klasikal 52,35%
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Lampiran 12

Distribusi hasil nilai siklus II pelajaran ilmu 
pengetahuan alam kelas III A MIN 2 Konawe Selatan

No Nama siswa Jenis kelamin Nilai Ket
1 Hafidz. D L 100 Tuntas
2 Abdan abadi L 90 Tuntas
3 Alpin dwi P L 70 Tuntas
4 Said ikil. D L 80 Tuntas
5 M. reno fajri L 85 Tuntas
6 Irfansyah Y L 75 Tuntas
7 Angga setiawan L 65 Tuntas
8 M. izzi afrizal L
9 Andrian L 75 Tuntas
10 Rizki al azis L 65 Tuntas
11 Andika riski L 70 Tuntas
12 Haidar L 70 Tuntas
13 Nadya aulia P 85 Tuntas
14 Hanna aliyatul P 80 Tuntas
15 Amelia. S P 70 Tuntas
16 Naswa laura C P 95 Tuntas
17 Keila fitri R P 100 Tuntas
18 Yeyen citra P 65 Tuntas
19 Zahra P 85 Tuntas
20 Citra nuraini P 40 Tidak tuntas
21 Muh. Denis irfansya L 20 Tidak tuntas
22 Windi isyani P 80 Tuntas

Jumlah 1565
Rata-rata 74,52
Jumlah klasikal 90,47%
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Lampiran 13

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN I

Mata Pelajaran                : IPA

Kelas /Semester               : III/I

Waktu                             : 2 x 35 menit 

No Aktivitas guru

Terlaksana

Ya Tidak

1 Mengucapkan salam √

2 Berdoa bersama √

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran √

4 Memberikan motivasi belajar √

5 Menyampaikan model make a- match 

kepada siswa

√

6 Menyampaikan materi pelajaran √

8 Meminta siswa bertanya materi yang 

dipelajari

√

9 Membagikan kartu kepada masing-

masing siswa.

√

10 Memberikan waktu kepada siswa untuk 

membaca kartu yang dipegangnya.

√

11 Meminta siswa mencari pasangan sesuai 

dengan kartu yang dipegangnya.

√

12 Memberikan batas waktu kepada 

menemukan pasangan kartunya.

√

13 Memberikan poin kepada siswa yang 

menyelesaikan tugas sesuai batas waktu.

√
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14. Meminta siswa membacakan kartu soal 

dan jawaban

√

15. Memberikan konfirmasi terhadap jawaban 

yang dibacakan siswa.

√

16. Mengulang permainan mencari kartu. √

17 Menyimpulkan pembelajaran bersama 

siswa

√

18 Memberi tugas kepada siswa √

19 Mengakhiri pembelajaran dengan salam √

Konawe Selatan, 8 Agustus 2016
Observer 

         Busran, S.PdI
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Lampiran 14

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

SIKLUS I PERTEMUAN II

Mata Pelajaran                : IPA

Kelas /Semester               : III/I

Waktu                             : 2 x 35 menit 

No Aktivitas guru

Terlaksana

Ya Tidak

1 Mengucapkan salam √

2 Berdoa bersama √

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran √

4 Memberikan motivasi belajar √

5 Menyampaikan model make a- match kepada 

siswa

√

6 Menyampaikan materi pelajaran √

8 Meminta siswa bertanya materi yang 

dipelajari

√

9 Membagikan kartu kepada masing- masing 

siswa.

√

10 Memberikan waktu kepada siswa untuk 

membaca kartu yang dipegangnya.

√

11 Meminta siswa mencari pasangan sesuai 

dengan kartu yang dipegangnya.

√

12 Memberikan batas waktu kepada menemukan 

pasangan kartunya.

√

13 Memberikan poin kepada siswa yang √
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menyelesaikan tugas sesuai batas waktu.

14. Meminta siswa membacakan kartu soal dan 

jawaban

√

15. Memberikan konfirmasi terhadap jawaban 

yang dibacakan siswa.

√

16. Mengulang permainan mencari kartu. √

17 Menyimpulkan pembelajaran bersama siswa √

18 Memberi evaluasi √

19 Mengakhiri pembelajaran dengan salam √

  Konawe Selatan, 10 Agustus 2016
Observer 

        Busran, S.PdI
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Lampiran 15

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN I

Mata Pelajaran                : IPA

Kelas /Semester               : III/I

Waktu                             : 2 x 35 menit 

No Aktivitas guru

Terlaksana

Ya Tidak

1 Mengucapkan salam √

2 Berdoa bersama √

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran √

4 Memberikan motivasi belajar √

5 Menyampaikan model make a- match 

kepada siswa

√

6 Menyampaikan materi pelajaran √

8 Meminta siswa bertanya materi yang 

dipelajari

√

9 Membagikan kartu kepada masing-

masing siswa.

√

10 Memberikan waktu kepada siswa untuk 

membaca kartu yang dipegangnya.

√

11 Meminta siswa mencari pasangan sesuai 

dengan kartu yang dipegangnya.

√

12 Memberikan batas waktu kepada 

menemukan pasangan kartunya.

√

13 Memberikan poin kepada siswa yang 

menyelesaikan tugas sesuai batas waktu.

√
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14. Meminta siswa membacakan kartu soal 

dan jawaban

√

15. Memberikan konfirmasi terhadap jawaban 

yang dibacakan siswa.

√

16. Mengulang permainan mencari kartu. √

17 Menyimpulkan pembelajaran bersama 

siswa

√

18 Memberi tugas kepada siswa √

19 Mengakhiri pembelajaran dengan salam √

Konawe Selatan, 22 Agustus 2016
Observer 

          Busran, S.PdI
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Lampiran 16

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

SIKLUS II PERTEMUAN II

Mata Pelajaran                : IPA

Kelas /Semester               : III/I

Waktu                             : 2 x 35 menit

No Aktivitas guru

Terlaksana

Ya Tidak

1 Mengucapkan salam √

2 Berdoa bersama √

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran √

4 Memberikan motivasi belajar √

5 Menyampaikan model make a- match 

kepada siswa

√

6 Menyampaikan materi pelajaran √

8 Meminta siswa bertanya materi yang 

dipelajari

√

9 Membagikan kartu kepada masing-

masing siswa.

√

10 Memberikan waktu kepada siswa untuk 

membaca kartu yang dipegangnya.

√

11 Meminta siswa mencari pasangan sesuai 

dengan kartu yang dipegangnya.

√

12 Memberikan batas waktu kepada 

menemukan pasangan kartunya.

√

13 Memberikan poin kepada siswa yang 

menyelesaikan tugas sesuai batas waktu.

√

14. Meminta siswa membacakan kartu soal √
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Konawe Selatan, 24 Agustus 2016
Observer 

  Busran, S.PdI

dan jawaban

15. Memberikan konfirmasi terhadap 

jawaban yang dibacakan siswa.

√

16. Mengulang permainan mencari kartu. √

17 Menyimpulkan pembelajaran bersama 

siswa

√

18 Memberi evaluasi √

19 Mengakhiri pembelajaran dengan salam √
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Lampiran 17

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

SIKLUS I PERTEMUAN I

Mata Pelajaran                : IPA
Kelas /Semester               : III/I
Waktu                             : 2 x 35 menit 

No Aspek yang di nilai Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam √

2. Siswa membaca doa √

3. Siswa mendengarkan guru menjelaskan 

materi pembelajaran

√

4 Siswa menanyakan hal-hal yang tidak 

dipahami

√

5. Siswa mencari pasangan sesuai dengan 

petunjuk guru

√

6. Siswa membacakan soal/jawaban dari 

kartu yang dibagikan

√

7. Siswa mendengarkan konfirmasi dari 

jawaban yang dibacakan

√

8. Siswa menyimpulkan pelajaran √

9. Siswa menjawab salam √

Konawe Selatan, 8 agustus 2016

Pengamat 

Busran, S.PdI
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Lampiran 18

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN II

Mata Pelajaran                : IPA
Kelas /Semester               : III/I
Waktu                             : 2 x 35 menit 

Konawe Selatan, 10 agustus 2016

Pengamat 

Busran, S.PdI

No Aspek yang di nilai Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam √

2. Siswa membaca doa √

3. Siswa mendengarkan guru menjelaskan 

materi pembelajaran

√

4. Siswa menanyakan hal-hal yang tidak 

dipahami

√

5. Siswa mencari pasangan sesuai dengan 

petunjuk guru

√

6. Siswa membacakan soal/jawaban dari 

kartu yang dibagikan

√

7. Siswa mendengarkan konfirmasi dari 

jawaban yang dibacakan

√

8. Siswa menyimpulkan pelajaran √

9. Siswa menjawab salam √
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Lampiran 19

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN I

Mata Pelajaran                : IPA
Kelas /Semester               : III/I
Waktu                             : 2 x 35 menit 

Konawe Selatan, 22 agustus 2016

Pengamat 

Busran, S.PdI

No Aspek yang di nilai Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam √

2. Siswa membaca doa √

3. Siswa mendengarkan guru menjelaskan 

materi pembelajaran

√

4. Siswa menanyakan hal-hal yang tidak 

dipahami

√

5. Siswa mencari pasangan sesuai dengan 

petunjuk guru

√

6. Siswa membacakan soal/jawaban dari 

kartu yang dibagikan

√

7. Siswa mendengarkan konfirmasi dari 

jawaban yang dibacakan

√

8. Siswa menyimpulkan pelajaran √

9. Siswa menjawab salam √
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Lampiran 20

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

SIKLUS II PERTEMUAN II

Mata Pelajaran                : IPA
Kelas /Semester               : III/I
Waktu                             : 2 x 35 menit 

No Aspek yang di nilai Ya Tidak

1. Siswa menjawab salam √

2. Siswa membaca doa √

3. Siswa mendengarkan guru menjelaskan 

materi pembelajaran

√

4. Siswa menanyakan hal-hal yang tidak 

dipahami

√

5. Siswa mencari pasangan sesuai dengan 

petunjuk guru

√

6. Siswa membacakan soal/jawaban dari 

kartu yang dibagikan

√

7. Siswa mendengarkan konfirmasi dari 

jawaban yang dibacakan

√

8. Siswa menyimpulkan pelajaran √

9. Siswa menjawab salam √

Konawe Selatan, 24 agustus 2016

Pengamat 

Busran, S.PdI
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Lampiran 21

A. Penggolongan hewan
Hewan dapat digolongkan berdasarkan penutup tubuh, jumlah kaki, jenis 

makanan, cara gerak, dan tempat hidupnya.
1. Penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya.

Penutup tubuh adalah bagian tubuh hewan yang berfungsi untuk menutupi 
tubuhnya. Contoh penutup tubuh adalah sisik, bulu dan rambut.
a. Sisik

Sisik merupakan penutup tubuh ikan dan reptil. Reptil adalah hewan 
melata. Contoh reptil adalah kadal, ular dan buaya.

b. Bulu
Bulu merupakan penutup tubuh ayam, angsa, bebek dan berbagai jenis 
burung.

c. Rambut 
Rambut merupakan penutup tubuh mamalia. Mamalia adalah hewan yang 
menyusui anaknya. Contoh mamalia adalah kucing, kelinci, kambing dan 
kuda.
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2. Penggolongan hewan berdasarkan jumlah kaki.
Kaki berguna untuk berjalan. Ada hewan yang mempunyai banyak 

kaki dan ada hewan yang tidak berkaki. Berdasarkan jumlah kakinya hewan 
dapat dikelompokkan seperti berikut.
a. Hewan tidak berkaki.

Ikan dan ular merupakan contoh hewan tidak berkaki. Ikan bergerak dengan 
menggunakan siripnya. Ular bergerak dengan menggunakan perutnya.

b. Hewan berkaki dua.
Burung merupakan contoh hewan berkaki dua. Pada umumnya kaki burung 
berfungsi untuk berjalan. Untuk berjlan, kaki burung dibantu sayap. Selain 
untuk berjalan, kaki hewan sebangsa burung berfungsi untuk mengais-ngais 
makanan, bertengkar, dan berenang.



30

c. Hewan berkaki empat.
Sebagian besar hewan menyusui berkaki empat. Kaki itu berguna untuk 
berjalan dan berlari. Pada hewan buas, kakinya berkuku tajam. Kaki itu 
berguna untuk berburu. Contoh hewan berkaki empat adalah sapi, kuda, 
singa, dan gajah.

d. Hewan berkaki enam.
Hewan berkaki enam biasa disebut serangga. Contohnya adalah nyamuk, 
kupu-kupu, dan lalat.
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e. Hewan berkaki delapan.
Contoh hewan berkaki delapan adalah kalajengking dan laba-laba. Dibagian 
bawah perut laba-laba terdapat jaringan yang mengeluarkan benang-benang 
itu biasa digunakan untuk membuat jaring-jaring penjebak mangsa.

f. Hewan berkaki sepuluh
Udang merupakan hewan berkaki sepuluh. Kesepuluh kaki itu terdapat di 
dada. Sepasang kaki pertama berukuran besar dan berbentuk seperti catut. 
Kaki itu berguna untuk menangkap mangsa. Empat pasang kaki yang lain 
berguna untuk berjalan.

g. Hewan berkaki banyak.
Lipan kadang-kadang disebut hewan berkaki seratus dan luing disebut 
hewan berkaki seribu. Lipan berbentuk pipih dan makanannya adalah hewan 
kecil yang telah dilumpuhkan dengan racun yang dikeluarkan oleh kelenjar 
racun didaerah mulutnya.
luing bertubuh gilik, bedanya berbuku-buku, jika disentuh menggulung, dan 
makanannya berupa sisa tumbuh-tumbuhan.

3. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan.
Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan atas tiga golongan, yaitu 

hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan hewan lain, dan hewan pemakan 
segala.
a. Hewan pemakan tumbuhan

Sebagian besar hewan merupakan pemakan tumbuhan. Contoh hewan 
pemakan tumbuhan adalah sapi, kambing, kerbau dan ulat.
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b. Hewan pemakan hewan lain.
Hewan pemakan hewan lain disebut karnivora. Contoh karnivora adalah 
harimau, elang, singa, serigala dan gagak. Untuk memburu mangsanya, 
untuk memburu mangsanya karnivora dilengkapi dengan kuku dan taring 
yang tajam. Pada umumnya, karnivora menyukai daging yang masih segar. 
Namun, serigala dan gagak menyukai daging yang sudah busuk.

c. Hewan pemakan segala.
Makanan hewan pemakan segala berasal dari hewan dan tumbuhan. Hewan 
pemakan segala disebut omnivor. Contoh omnivor adalah beruang dan 
ayam. Beruang suka makan buah-buahan dan suka makan ikan. Ayam 
makan biji-bijian, seperti beras dan jagung. Namun, ayam juga makan 
rayap.
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4. Penggolongan hewan berdasarkan cara geraknya,
Bergerak merupakan salah satu ciri hewan. Hewan bergerak dengan berbagai 
cara. Ada hewan yang meloncat, merangkak, terbang, serta berjalan dan 
berlari. Contoh hewan yang meloncat adalah katak dan belalang. Katak 
meloncat dengan menggunakan kaki, sedangkan belalang meloncat dengan 
menggunakan sayap dan kaki. 

5. Penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya.
Berdasarkan tempat hidupnya, ada hewan yang hidup d iair, ada hewan yang 
hidup di darat dan ada hewan yang hidup di air. 
Ikan merupakan contoh hewan yang hidup diair. Hewan yang hidup didarat 
disebut hewan darat. Contoh hewan darat adalah sapi dan kuda. Hewan yang 
hidup diair dan didarat disebut amfibi. Katak merupakan contoh amfibi.

Hewan yang hidup hewan yang hidup di air hewan yang  
di darat dan di air hidup di darat
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Lampiran 22

B. Penggolongan tumbuhan
Tumbuhan dapat digolongkan berdasarkan tempat hidup, bentuk daun, dan 
bentuk batangnya.
1. Penggolongan tumbuhan berdasarkan tempat hidup.

Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan 
yang hidup di darat, tumbuhan yang hidup di air, dan tumbuhan yang 
menempel pada tumbuhan lain. 
Contoh tumbuhan yang hidup di darat adalah bayam, jeruk, jati, dan 
wortel.

Contoh tumbuhan yang hidup di air adalah teratai dan eceng gondok. 
Teratai dan eceng gondok berdaun lebar dan tipis. Hal itu berguna 
untuk memperbanyak penguapan.

Contoh tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain adalah benalu, 
anggrek dan tali putri.
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2. Penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk daun.
Ada beberapa macam bentuk daun. Bentuk daun dipengaruhi oleh bentuk 

susunan tulang daun. Bentuk susunan tulang daun antara lain menyirip, 
menjari, melengkung, dan sejajar.

melengkung

Menyirip



36

Menjari

sejajar
Tulang daun menyirip berbentuk seperti sirip ikan. Bentuk tulang 

daun menyirip dapat kita amati pada daun mangga, jambu, dan jeruk.
Tulang daun menjari berbentuk seperti jari tangan. Bentuk tulang 

daun menjari dapat kita amati pada daun pepaya, ketela pohon, dan 
jarak.

Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis lengkung. Bentuk 
tulang daun melengkung dapat kita amati pada daun genjer dan 
gadung.

Tulang daun sejajar berbentuk garis lurus yang sejajar. Bentuk 
tulang daun sejajar dapat kita amati pada daun rumput-rumputan.

3. Penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk batang.
Ada beberapa macam bentuk batang. Ada batang yang besar, panjang 

dan bercabang banyak, misalnya pohon jati dan cemara. Ada pula bentuk 
batang yang lurus panjang seperti tiang, misalnya pohon kelapa, tebu dan 
pakis. Batang dapat dibedakan menjadi batang berkayu dan batang tidak 
berkayu. Contoh tumbuhan yang mempunyai batang tidak berkayu adalah 
pisang.

Batang berkayu mempunyai kambium. Kambium adalah lapisan yang 
terletak diantara kulit dan kayu. Kambium mengalami dua arah 
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pertumbuhan, yaitu pertumbuhan kedalam dan keluar. Pertumbuhan 
kambium kedalam membentuk kayu dan pertumbuhan kambium keluar 
membentuk kullit. Akibatnya batang bertambah besar. Contoh tumbuhan 
yang berbatabf berkayu adalah jati, jambu dan mangga. 
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Lampiran 23

LAMPIRAN KARTU SOAL DAN JAWABAN
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Lampiran 24

DOKUMENTASI PELAKSANAAN 
TINDAKAN KELAS

GURU MENJELASKAN MATERI PEMBELAJARAN
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GURU MEMBERIKAN BIMBINGAN KEPADA SISWA 
YANG MENDAPATKAN MASALAH
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GURU MENJELASKAN LANGKAH-LANGKAH 
PEMBELAJARAN
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GURU MENERAPKAN PEMBELAJARAN MAKE A 
MATCH




