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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian     

1. Pra Siklus 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV MI Miftahul Huda. Suasana 

kelas yang bersih, rapi dan udara yang sejuk sehingga suasana belajar 

nyaman dan menyenangkan. Jumlah peserta didik 38, yang terdiri dari 25 

orang perempuan dan 13 orang laki-laki. Sebelum siklus I dilakukan, 

terlebih dahulu peneliti melakukan pra siklus. Pra siklus dilakukan guna 

mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman awal peserta didik. 

Pelaksanaan pra siklus kelas IV MI Miftahul Huda, yang diampu oleh 

Suswati S.Pd.I dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap 

proses pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Maret 2012, 

jam 07.00 sampai 08.20. Pada tahap kedua tes pra siklus yang 

dilaksanakan pada hari Jum’at, 16 Maret 2012, jam 09.30 sampai 10.40 . 

Berdasarkan hasil pengamatan pada pelaksanaan proses pembelajaran pra 

siklus, peserta didik kurang paham dengan materi yang diajarkan oleh 

guru dan peserta didik merasa bosan dengan suasana yang kurang 

menarik, seperti dalam proses belajar mengajar peserta didik tidak 

memperhatikan penjelasan guru, mengobrol sendiri, bermain bolpoin dan 

membaca komik. Hal ini disebabkan proses pembelajaran masih 

menggunakan metode ceramah.  

Guru mengawali dengan menjelaskan materi pokok perubahan 

lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan, sesekali menulis di 

papan tulis. Saat guru menjelaskan, peserta didik diminta mendengarkan. 

Jika ada yang belum dimengerti  peserta akan menanyakan. Setelah guru 

menjelaskan peserta didik diminta mencatat, kemudian guru memberikan 

soal, untuk dikerjakan. Model ini sangat tidak efektif. Untuk tes pra 

siklus dilaksanakan hari Jum’at 16 Maret 2012 dengan hasil rata-rata 

58,03. 
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Kondisi awal adalah kondisi peserta didik sebelum dilaksanakan 

pembelajaran dengan model pembelajaran Make a Match. Data kondisi 

awal peserta didik diambil dari tes pra siklus seperti tertuang pada tabel 

4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Belajar Siswa pada Pra Siklus 

 
No 

 
Nama Siswa 

 
Nilai 

 
KKM 

Ketuntasan  
Tuntas  Tidak  

1 Adi Muflikhun  65 65 �   
2 Adi Prayoga 70 65 �   
3 Aesih Sulianti 55 65 �  
4 Ahmad Nurbayin 45 65 �  
5 Ajeng Purwanti 65 65 �   
6 Alin Ma’wah 

Tifani 
75 65 

�  
 

7 Anggi Karisma 45 65 �  
8 Awlan Risqi 55 65 �  

9 Arif Munawar 50 65 �  
10 Alfal Imani 50 65 �  
11 Dina Restiana 45 65 �  

12 Helma Lina Putri 85 65 �   

13 Irvi Viyani 65 65 �   
14 Kusriyanti  50 65 �  
15 Melly Aulia 70 65 �   
16 Mia Trisnawati 65 65 �   
17 Miftahul Saroyah 40 65 

 
�  

18 Muh. Imam 
Malawi 

85 65 
�  

 

19 Muh. Mubarok 30 65 
 

�  
20 Muh. Raj As 

sidiqil Ana 
60 65 �  

21 Muh. Suleman 45 65 
 

�  

22 Niken Ayu 
Lestari 

70 65 
�  

 

23 Putri Indah Sari 60 65 �  

24 Putri Alifah  65 65 �   
25  Putri Nurul 

Hidayah 
40 65 �  

26  Rifai Teguh 45 65 
 

�  
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Maulana 
27  Safitri  75 65 �   

28 Santika  65 65 �   
29 Shinta Salwa 

Bahafsah 
60 65 �  

30 Shiva Nur Zanah 60 65 
 

�  
31 Siti Widayah 

Solikha 
55 65 �  

32 Teguh Wibowo 80 65 �   

33 Tifani Septiana 50 65 �  

34 Ummu Zakiati 
Ainina 

70 65 
�  

 

35 Wahyu Ningsih 50 65 
 

�  
36  Windi Antika 50 65 �  

37  Yahya sidik 50 65 �  
38 Runitah 45 65 

 
�  

 Jumlah 2205  Tuntas           = 15 
Tidak Tuntas = 23 

 Rata-rata 58,03  Tertinggi = 85 
Terendah = 30 

Persentase Ketuntasan Klasikal  39,5% 
 

Dari hasil data di atas menunjukkan bahwa hasil belajar peserta 

didik berada pada taraf rendah, yaitu terlihat pada ketuntasan klasikal 

peserta didik masih di bawah ketuntasan hasil belajar klasikal hanya 

39,5%. Ada 23 peserta didik yang tidak tuntas belajarnya dan hanya ada 

15 peserta didik yang tuntas belajarnya. Peserta didik kurang aktif karena 

model yang  digunakan selalu monoton, apa lagi dalam materi pokok 

yang di dalamnya terdapat banyak pemahaman tentang pokok perubahan 

lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan yang ada di sekitar 

kita. Di sini peserta didik merasa bosan dengan suasana yang kurang 

menarik, seperti dalam proses belajar mengajar peserta didik tidak 

memperhatikan penjelasan guru, mengobrol sendiri, bermain bolpoin dan 

membaca komik, dikarenakan guru dalam menyampaikan Materi hanya 

menggunakan metode ceramah. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA. Atas 



46 
 

 

 

dasar pemikiran tersebut peneliti bersama guru menyusun rencana untuk 

perbaikan hasil belajar peserta didik dengan mengubah model 

pembelajarannya, guru  menggunakan model pembelajaran Make a 

Match pada pembelajaran IPA materi pokok perubahan lingkungan fisik 

dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA pra 

siklus menunjukkan bahwa model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru kurang tepat sehingga hasil belajar yang dicapai peserta didik masih 

rendah. Dengan berakal hasil observasi tersebut maka peneliti 

menerapkan model pembelajaran Make a Match agar hasil belajar peserta 

didik meningkat. 

2. Siklus I 

Pelaksanaan siklus I kelas IV MI Miftahul Huda, dilaksanakan 2 

tahap. Tahap pertama adalah tahap proses pembelajaran yang 

dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Maret 2012, jam 07.00 sampai 08.20. 

Pada tahap kedua tes siklus I yang dilaksanakan pada hari Jum’at, 23 

Maret 2012, jam 09.30 sampai 10.40. 

Pelaksanaan model pembelajaran Maka a Match pada 

pembelajaran IPA siklus I dilakukan sesuai dengan pedoman silabus dan 

RPP. Untuk jam pertama guru membuka pertemuan dengan salam dan 

presensi dilanjutkan dengan  doa dan membaca surat-surat pendek. 

Kemudian guru mengkondisikan kelas yang sedikit ramai setelah berdoa. 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi berupa 

nyanyian.  

Guru mengawali pembelajaran dengan memberikan pertanyaan 

“apakah kalian pernah merasakan hembusan angin?,  pernah perhatikan 

hembusan angin ?, coba ceritakan bagaimana angin  bergerak? ”. Peserta 

didik bersahut-sahutan menjawab pernah, angin bergerak dari dataran 

tinggi menuju kedataran rendah. Kemudian ada yang menjawab lagi 

pernah, angin bergerak dari laut menuju darat. Jawaban peserta didik 

kebanyakan belum tahu. Hal ini dikarenakan peserta didik belum terbiasa 
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berfikir aktif  karena peserta didik terbiasa menerima materi tanpa diajak 

berfikir aktif. Guru menjelaskan materi berbagai perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang air laut) dengan buku 

panduan. Peserta didik mendengarkan dan menganggukkan kepala tanda 

membenarkan dan pemahaman mereka masing-masing. Setelah 

mendapatkan penjelasan dari guru dilengkapi membaca buku. 

Guru menjelaskan kepada peserta didik tentang tata cara 

penggunaan model pembelajaran Make a Match. Peserta didik diminta 

mencari pasangan kartu yang dipegang sesuai waktu yang telah 

disepakati. Selama pembelajaran berlangsung masih ada anak yang 

belum memahami model pembelajaran Make a Match, sehingga 

memerlukan waktu banyak dalam mencari pasangan kartu dan masih 

dipandu oleh guru selama pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Make a Match  pada siklus I 

diperoleh hasil sebagai berikut: rencana pembelajaran belum terlaksana 

secara utuh sehingga ada tahapan-tahapan yang belum dilakukan, guru 

kurang memberikan motivasi kepada peserta didik, peserta didik masih 

bingung dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Make a Match, serta peneliti belum dapat mengelola waktu dengan baik. 

Nilai akhir siklus I dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 4.2  

Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

NO Nama Siswa Nilai 

 
 

KKM 

Keterangan 

Tuntas  
 

Tidak  

1 Adi Muflikhun 80 65 �   

2 Adi Prayoga 75 65 �   
3 Aesih Sulianti 70 65 �   

4 Ahmad Nurbayin 60 65 �  

5 Ajeng Purwanti 65 65 �   

6 
Alin Ma’wah 
Tifani 

80 65 
�  
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7 Anggi Karisma 60 65 �  

8 Awlan Risqi 65 65 �   

9 Arif Munawar 65 65 �   

10 Alfal Imani 50 65 
 

�  

11 Dina Restiana 55 65 �  

12 Helma Lina Putri 85 65 �   

13 Irvi Viyani 65 65 �   

14 Kusriyanti 50 65 �  

15 Melly Aulia 80 65 �   

16 Mia Trisnawati 65 65 �   

17 Miftahul Saroyah 50 65 �  

18 
Muh. Imam 
Malawi 

80 65 
�  

 

19 Muh. Mubarok 80 65 �   

  20 
Muh. Raj As 
sidiqil Ana 

65 65 
�  

 

21 Muh. Suleman 65 65 �   

22 
Niken Ayu 
Lestari 

80 65 
�  

 

23 Putri Indah Sari 75 65 �   

24 Putri Alifah 80 65 �   

25 
Putri Nurul 
Hidayah 

55 65 �  

26  
Rifai Teguh 
Maulana 

60 65 �  

27  Safitri 80 65 �   

28 Santika 60 65 

 

�  

29 
Shinta Salwa 
Bahafsah 

55 65 �  

30 Shiva Nur Zanah 80 65 �   

31 
Siti Widayah 
Solikha 

55 65 �  

32 Teguh Wibowo 70 65 �   

33 Tifani Septiana 60 65 �  

34 
Ummu Zakiati 
Ainina 

75 65 
�  

 

35 Wahyu Ningsih 55 65 �  

36  Windi Antika 60 65 �  

37 Yahya sidik 50 65 
 

�  
38 Runitah 60 65 �  
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Jumlah 2520 
 T  =  22 

TT = 16 

Rata-rata 66,32 
 Tertinggi = 85 

Terendah = 50 
Persentase Ketuntasan Klasikal  57,9% 

 

3. Siklus II 

Pelaksanaan siklus II kelas IV MI Miftahul Huda, dilaksanakan 2 

tahap. Tahap pertama adalah tahap proses pembelajaran yang 

dilaksanakan pada hari Rabu 28, Maret 2012, jam 07.00 sampai 08.20. 

Pada tahap kedua tes siklus II yang dilaksanakan pada hari Jum’at, 30 

Maret 2012, jam 09.30 sampai 10.40. 

Dari hasil refleksi pada siklus I, masih banyak peserta didik yang 

tidak memperhatikan penjelasan guru, ada yang masih mengobrol sendiri 

dan bermain bolpoin sehingga peserta didik kurang memperhatikan guru 

dalam proses pembelajaran, tidak mau bertanya saat peserta didik belum 

memahami materi dan sebagian dari mereka belum merasa tertarik 

dengan proses pembelajaran. Karena masalah tersebut peneliti beserta 

guru menyusun kembali upaya perbaikan pada siklus II. Peneliti 

menyusun kembali RPP, kisi-kisi soal, LOS  dan soal tes siklus II.  

Pelaksanaan model pembelajaran Maka a Match pada 

pembelajaran IPA siklus I dilakukan sesuai dengan pedoman silabus dan 

RPP. Untuk jam pertama guru membuka pertemuan dengan salam dan 

presensi di lanjut doa dan membaca al qur’an surat-surat pendek. Guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi berupa 

nyanyian. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik “apabila 

hutan yang pohonnya selalu ditebang tanpa ditanami pohon kembali, apa 

yang akan terjadi dengan hutan kita?, dan apa akibatnya jika diguyur 

hujan terus-menerus?”. Salah satu peserta didik menjawab, hutan akan 

gundul dan mengakibatkan terjadinya erosi. Guru membenarkan jawaban 

peserta didik dan melanjutkan materi selanjutnya yaitu faktor penyebab 

perubahan lingkungan fisik. Peserta didik mengamati guru yang sedang 
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menjelaskan materi di depan kelas. Peserta didik diminta untuk 

mendengarkan dengan seksama, kemudian guru menjelaskan kembali 

kepada peserta didik tentang tata cara penggunaan model pembelajaran 

Make a Match. Peserta didik diminta untuk mencari pasangan sesuai 

dengan kartu pertanyaan atau jawaban  yang di pegang sesuai dengan 

materi yang disampaikan oleh guru. Guru menjelaskan kembali dan 

membuka session tanya jawab, apabila ada peserta didik belum 

memahami materi. Kemudian guru memberikan kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari yaitu faktor penyebab (angin, hujan, cahaya 

matahari, dan gelombang air laut). 

Berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Make a Match pada siklus II sudah 

optimal. Peneliti sudah mampu menguasai kelas dengan baik, Semua 

tahapan dalam rancangan pembelajaran terlaksana dengan baik  dan 

pengelolaan waktu tidak mengalami hambatan. Peserta didik sudah 

beradaptasi dengan pembelajaran Make a Match sehingga peserta didik 

tidak bingung lagi dalam mencari pasangan kartu, jadi pada siklus II ini 

peneliti dan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik 

sudah mampu bekerja sama dengan baik. Nilai akhir siklus II dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 4.3  

Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

 
No 

 
Nama Siswa 

 
Nilai 

 
KKM 

Ketuntasan 

Tuntas  Tidak  
1 Adi Muflikhun 70 65 

�   

2 Adi Prayoga 80 65 �   
3 Aesih Sulianti 75 65 �   
4 Ahmad Nurbayin 90 65 �   
5 Ajeng Purwanti 75 65 �   
6 Alin Ma’wah 

Tifani 
 

90 
 

65 �  
 

7 Anggi Karisma 80 65 �   
  8 Awlan Risqi 70 65 �   
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9 Arif Munawar 85 65 �   
10 Alfal Imani 70 65 �   
11 Dina Restiana     60 65 �  
12 Helma Lina Putri 100 65 �   
13 Irvi Viyani 75 65 �   

14 Kusriyanti 60 65 �  
15 Melly Aulia 90 65 �   

16 Mia Trisnawati 80 65 �   
17 Miftahul Saroyah 70 65 �   
18 Muh. Imam 

Malawi 
 

95 
 

65 �  
 

19 Muh. Mubarok 90 65 �   
20 Muh. Raj As sidiqil 

Ana 
 

70 
 

65 �  
 

21 Muh. Suleman 70 65 �   

22 Niken Ayu Lestari 90 65 �   
23 Putri Indah Sari 70 65 �   
24 Putri Alifah 70 65 �   
25 Putri Nurul 

Hidayah 
 

65 
 

65 �  
 

26 Rifai Teguh 
Maulana 

 
60 

 
65 

�  

27 Safitri  75 65 �   
28 Santika 70 65 �   
29 Shinta Salwa 

Bahafsah 
 

80 
 

65 �  
 

30 Shiva Nur Zanah 75 65 �   
31 Siti Widayah 

Solikha 
 

70 
 

65 �  
 

32 Teguh Wibowo 85 65 �   
33 Tifani Septiana 60 65 �  
34 Ummu Zakiati 

Ainina 
 

65 
 

65 �  
 

35 Wahyu Ningsih 55 65 �  
36 Windi Antika 70 65 �   
37 Yahya sidik 65 65 �   
38 Runitah 60 65 �  
 Jumlah 2850  Tuntas           = 32 

Tidak Tuntas = 6 
 Rata-rata 75  Tertinggi= 100 

Terendah=  60 
Presentase Ketuntasan Klasikal  84,2% 

 



52 
 

 

 

B. Pembahasan 

1. Siklus I 

Pada tindakan siklus I ini, masih banyak peserta didik yang belum 

memenuhi standar ketuntasan minimum. Tersebut dikarenakan kurang 

optimalnya peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Hal ini terlihat 

dari beberapa peserta didik yang masih belum bisa menjawab pertanyaan 

pada kartu yang dibagikan oleh guru dan masih ada beberapa peserta 

didik yang mengobrol, bermain bolpoin, dan kurang memperhatikan guru 

dalam menjelaskan materi. Nilai ketuntasan belajar yang di tetapkan 

peneliti dan sekaligus menjadi patokan ketuntasan belajar adalah 65 

sebanyak 75% dari seluruh jumlah peserta didik di dalam kelas, dari data 

di atas ada 16 peserta didik yang belum mencapai nilai 65, ada 7 anak 

yang mendapat nilai 65 dan 15 anak mendapat nilai di atas 65. Dari data 

hasil belajar peserta didik tersebut menunjukkan bahwa ada 16 peserta 

didik yang belum tuntas belajar dan baru 22 peserta didik yang  tuntas 

belajar. 

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan model 

pembelajaran Make a Match pada siklus I diperoleh data bahwa peserta 

didik masih kebingungan dalam mencari pasangan kartu yang dipegang, 

karena mereka belum terbiasa belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Make a Match, kebanyakan dari mereka masih belum 

mengetahui betapa pentingnya bekerja sama dan sebagian dari mereka 

masih ramai dan mengobrol sendiri, dari peserta didik yang berjumlah 38 

hanya beberapa peserta didik yang sudah paham dengan penjelasan guru 

mengenai model pembelajaran Make a Match, sehingga mereka cepat 

dalam menemukan pasangan kartu yang dipegangnya.  

Masih rendahnya pemahaman peserta didik tentang penjelasan guru 

mengenai model pembelajaran Make a Match yang sama sekali belum 

pernah mereka alami selama belajar di sekolah, maka seorang guru harus 

menjelaskan kembali tentang model pembelajaran Make a Match ditahap 

pembelajaran berikutnya. 
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Karena masih banyak kekurangan dalam proses pembelajaran maka 

berdampak pada kurangnya tingkat pemahaman peserta didik. Hal ini 

terlihat pada data hasil belajar peserta didik pada siklus I yang 

menunjukkan bahwa indikator ketuntasan belajar peserta didik secara 

klasikal belum tercapai, peserta didik yang tuntas belajar baru mencapai 

57,9% dan 42,1% peserta didik belum tuntas belajar secara klasikal. 

Ketuntasan secara klasikal yang telah ditetapkan oleh peneliti adalah 

apabila telah mencapai 75%. Nilai individual yang telah ditetapkan 

adalah 65. Dalam siklus ini ada 16 peserta didik yang belum mencapai 

nilai 65, 7 anak mendapat nilai 65 dan 15 anak telah mencapai nilai di 

atas 65. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 16 peserta didik yang 

belum tuntas belajarnya.  

Dengan hasil rata-rata kelas 66,32 maka belum mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu dengan hasil belajar rata-rata 65 

dengan ketuntasan belajar yang harus mencapai 75%. Belum tercapainya 

hasil belajar peserta didik pada siklus I dikarenakan peserta didik kurang 

siap untuk belajar dengan menggunakan model pembelajaran yang 

berbeda dengan model pembelajaran yang biasa mereka terima. Hal ini 

menyebabkan adanya kebingungan terhadap konsep yang baru saja 

peserta didik terima. 

Kendala-kendala yang dialami pada siklus I diantaranya adalah 

peserta didik masih terbiasa dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu guru 

sebagai sumber utama belum bisa mengelola kelas dengan baik, peserta 

didik masih ramai, kurang memperhatikan petunjuk atau penjelasan guru 

dan pembelajaran melebihi alokasi waktu yang ditentukan. Berdasarkan 

refleksi pada siklus I, maka dihasilkan langkah-langkah untuk mengatasi 

kendala-kendala tersebut agar tidak terjadi pada pembelajaran siklus 

berikutnya, langkah-langkah tersebut diantaranya adalah: 

a. Memberikan penjelasan ulang mengenai model pembelajaran Make a 

Match, serta menjelaskan sedikit tentang materi yang akan 

disampaikan. 
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b. Peneliti harus lebih aktif dalam memotivasi peserta didik untuk 

berkonsentrasi dan melihat temannya yang membawa pasangan kartu 

yang dipegang. 

c. Peneliti harus mampu meningkatkan pengelolaan waktu dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Dari refleksi di atas didapatkan beberapa solusi terhadap 

permasalahan proses belajar mengajar pada kegiatan pembelajaran IPA 

materi  perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari dan 

gelombang air laut) dengan model pembelajaran Make a Match di kelas 

IV. Hasil refleksi kemudian dijadikan sebagai rumusan untuk diterapkan 

pada siklus II sebagai upaya perbaikan terhadap proses pembelajaran 

peserta didik pada siklus I.  

2. Siklus II 

Dari pengamatan pada pembelajaran siklus II, pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Make a Match sudah berjalan dengan 

baik dan lancar karena peserta didik dengan modal pengalaman siklus I 

dan bimbingan dari guru, maka peserta didik sudah belajar dengan 

sebaik-baiknya dan pada siklus II sudah tidak ada peserta didik yang 

ramai sendiri. 

Dari  hasil data di atas menunjukkan bahwa pada siklus II hasil 

belajar peserta didik mengalami peningkatan, peserta didik yang telah 

tuntas belajar ada 32 anak dan 6 anak tidak tuntas belajarnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa indikator keberhasilan peserta didik telah tercapai. 

Ada 3 peserta didik yang mendapat nilai 65, 29 peserta didik mendapat 

nilai di atas 65 dan hanya 6 peserta didik yang belum mencapai nilai 65. 

Ketuntasan secara klasikal telah mencapai 84,2% hal ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran IPA materi pokok perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan dengan menggunakan model pembelajaran 

Make a Match telah berhasil.  

Berdasarkan data hasil tes siklus II diperoleh ketuntasan belajar 

peserta didik 84,2% tuntas belajar. Hasil belajar pada siklus II 
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menunjukkan terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik. Guru 

berhasil menciptakan suasana pembelajaran menjadi menarik sehingga 

peserta didik sudah tertarik dengan proses pembelajaran. Peserta didik 

memperhatikan penjelasan guru sehingga peserta didik merasa lebih 

mudah dalam memahami pelajaran, karena pada dasarnya dalam 

penerapan model pembelajaran Make a Match ini peserta didik yang 

bertindak lebih aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ada 3 

peserta didik yang mendapat nilai 65, 29 peserta didik mendapat nilai di 

atas 65 dan ada 6 peserta didik belum mencapai nilai 65.  

Pada siklus II proses pembelajaran berlangsung tanpa adanya 

kendala yang berarti, peserta didik dan peneliti sudah dapat memahami 

posisi masing-masing sehingga pembelajaran berlangsung dengan tertib 

dan hasil yang dicapai juga tidak mengecewakan dengan kata lain sudah 

mencapai indikator yang ditentukan. 

Hasil refleksi pada siklus II adalah sebagai berikut:  

a. Peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan lebih baik, 

sehingga proses pembelajaran berjalan dengan kondusif. 

b. Peneliti mampu memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga 

mereka tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran. 

c. Peneliti mampu mengelola kelas dan waktu dengan baik. 

d. Peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dengan pasangannya. 

e. Peserta didik dapat memahami model pembelajaran Make a Match 

dengan baik. 

f. Peserta didik secara individu dapat mengerjakan soal dengan baik. 

g. Hasil belajar peserta didik menunjukkan peningkatan dan mencapai 

indikator yang ditentukan. 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II indikator kinerja guru 

mengalami peningkatan. Dari siklus I dengan ketuntasan belajar secara 

klasikal sebanyak 57,9%. Siklus II dengan ketuntasan belajar secara 

klasikal 84,2%. Pada siklus I ada 15 peserta didik yang belum tuntas 
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belajar, dan setelah diadakan perbaikan pada siklus II hanya ada 6 peserta 

didik yang tidak tuntas belajar. 

Pada siklus II hasil belajar sudah dikatakan berhasil karena 

pencapaian hasil belajar sudah mencapai indikator yang ditentukan yaitu 

dengan nilai rata-rata 65 dengan ketuntasan belajar 75%. Peningkatan 

hasil belajar peserta didik pada siklus I dan siklus II sebagai berikut: 

Table 4.4 Nilai Hasil Belajar Peserta Didik 

pada Siklus I dan Siklus II 

Kriteria 
Tingkat 

ketuntasan 
Siklus I Siklus II 

persentase 
Peserta 
didik 

persentase 
Peserta 
didik 

<65 Tidak 
Tuntas 

42,1% 16 15,8% 6 

65 Tuntas 18.4% 7     7,9% 3 
>65 Tuntas 39,5% 15 76,3% 29 

 

Dari tabel di atas membuktikan dengan beberapa tindakan yang 

dilakukan peneliti dan guru terutama dalam membimbing peserta didik 

dan memotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran IPA materi pokok 

perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan telah 

meningkatkan tingkat ketuntasan peserta didik dalam proses 

pembelajaran IPA materi pokok perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan di kelas IV MI Miftahul Huda Kalipucang 

Kec. Jatibarang Kab. Brebes. Peserta didik yang semula pada siklus I ada 

15 peserta didik yang tidak tuntas belajar, nilai ketuntasan secara klasikal 

hanya mencapai 57,9%.  Setelah diadakan perbaikan pada siklus II, hasil 

belajar menjadi meningkat, peserta didik yang tuntas belajar mencapai 

84,2% atau 32 peserta didik tuntas dan hanya 6 peserta didik yang tidak 

tuntas belajar. Berarti bahwa model pembelajaran Make a Match dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA materi 

pokok perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. 

Untuk itu siklus dihentikan. 
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Dari paparan tersebut, dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik 

sebagai berikut: 

 

Grafik 4.1 Nilai Rata-Rata Hasil Belajar Peserta Didik 

 

Dari Grafik 4.1 membuktikan dengan beberapa tindakan yang 

dilakukan peneliti dan guru terutama dalam membimbing peserta didik 

dan memotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran IPA materi pokok 

perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan telah 

meningkatkan tingkat ketuntasan peserta didik  yang  semula  pada  pra 

siklus peserta yang  tidak tuntas 23 peserta didik  dan  yang tuntas  15 

peserta didik  yang nilai rata-ratanya adalah 58,03. Siklus I ada  peserta 

didik  yang  tidak tuntas belajar, 16 peserta  didik  dan  yang  tuntas 22 

peserta  didik  nilai rata-ratanya adalah 66,32. Setelah diadakan 

perbaikan pada siklus II, hasil belajar menjadi meningkat, peserta didik 

yang tuntas belajar mencapai 75. Berarti bahwa model pembelajaran 

Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran IPA materi pokok perubahan lingkungan fisik dan 

pengaruhnya terhadap daratan  
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Grafik 4.2 Nilai Ketuntasan Belajar Peserta Didik 

 

Dari diagram 4.2 ketuntasan belajar secara klasikal pada pra siklus 

masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum yaitu 39,47%.  Siklus I 

ketuntasan belajar secara klasikal meningkat, namun belum memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimum yaitu 57,9%. Setelah diadakan perbaikan 

pada siklus II, ketuntasan belajar secara klasikal menjadi meningkat, 

dengan prosentase ketuntasan 84,2%  atau 32 peserta didik tuntas dan 

hanya 6 peserta didik yang tidak tuntas belajar. Dengan demikian  

indikator pencapaian hasil belajar peserta didik sudah tercapai yaitu 

dengan dicapainya nilai rata-rata 75 dengan persentase belajar 84,2% 

peserta didik yang tuntas dari KKM yang sudah ditentukan yaitu minimal 

65, sekurang-kurangnya 75% secara klasikal. Dengan demikian 

penelitian dihentikan. 
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