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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS IV 

MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU MUHAMMADIYAH
BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2017/2018

Oleh:
Uswatun Khasanah

           Salah satu faktor rendahnya hasil belajar matematika adalah kurang tertariknya 
peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika 
peserta didik kurang merespon terhadap penyampaikan materi pembelajaran. 
Sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman matematika peserta didik, yang 
mengakibatkan rendahnya hasil belajar matematika, untuk mengatasi hal tersebut
peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match agar siswa 
terlibat langsung dalam pembelajaran.
            Peneliti menggunakan metode penelitian quasi eksperimental design, 
penelitian ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhyna untuk 
mengontrol variabel-veriabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif 
tipe Make A Match terhadap hasil belajar Matematika pada siswa di MIT 
Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian quasi eksperimental design. Data yang digunakan penelitian ini adalah data 
kuantitatif. Objek yang diamati adalah siswa kelas IV Zaid bin Stabit dan Thoriq bin 
Ziad MIT Muhammadiah Sukarame Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018, 
dengan melibatkan 50 siswa. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi dan tes akhir.              
             Hasil penelitian menunjukan bahwa perhitungan uji t dengan taraf signifikan 
5%, diperoleh thitung = 2,152 dan t(0,025;48) = 1,960, sehingga thitung  >  t(0,025;48), berakibat 
HO ditolak, dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pengaruh 
model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match terhadap hasil belajar matematika 
kelas IV MIT Muhammadiah Bandar Lampung.

Kata kunci: Model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match, hasil belajar 
Matematika
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MOTTO

          

Artinya: “Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka 
kerjakan, dan Allah Mahacepat perhitunganya”.1 (Q.S. Al-Baqoroh :202)

                                                          
1. Kementrian Agama RI, Al-Fattah Al-Qur’an 20 Baris Terjemah, (Bandung:Cv Mikraj 

Khazanah Ilmu, 2011), hl.17



ii

PERSEMBAHAN

Mengucap rasa syukur kepada Allah SWT karena penulis telah menyelesaikan karya 

tulis ini, maka penulis persembahkan kepada orang yang mencintai dan memberi 

makna dalam hidupku, mereka adalah:

1. Kedua orang tua ku tercinta, ayahanda Subandi dan ibu ku Supinah yang 

senantiasa memberi kasih, sayang, bimbingan, dukungan, penyemangat dan 

motifasi tiada henti, tak lupa mendo’akan ku tiada henti-henti disetiap langkah 

perjalanan hidupku hingga tercapainya cita-citaku.

2. Saudara kandungku, Nuril Hidayanti, S.Pd. sebagai kakak ku yang memberi 

motifasi  dan semangat untukku dan Ahmad Rozikin sebagai adik ku.

3. Almamater tercinta, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) fakultas 

tarbiah dan keguruan UIN Raden Intan Lampung.

4. Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotussolihin Al-Ma’had Ulumiah As-Salafiah 

(MUS) Bumirestu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, Ustat dan 

Ustadzah yang selalu memberiku ilmu untuk bekal di dunia dan di akhirat tiada 

henti.

5. Muhammad Isa Idris, M.Pd Bin Samsuri, yang telah membantuku, selalu 

memberi semangat dan motivasi kepadaku agar segera wisuda.



iii

RIWAYAT HIDUP

Uswatun Khasanah lahir di desa Bumirestu kecamatan Palas kabupaten Lampung 

Selatan, pada tanggal 29 Februari 1996, anak kedua dari tiga bersaudara, dari 

pasanagan Subandi dan Supinah. Saya memulai pendidikan formal tingakat Sekolah 

Dasar di SD N 1 Bumirestu tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan 

pendidikan di MTs Ma’arif Bumirestu tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan 

pendidikan di SMA Ma’arif NU Bumirestu tamat pada tahun 2013, dan melanjutkan 

pendidikan perguruan tinggi di Uiversitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di SD N 03 Bumirejo kabupaten 

Pringsewu, dan melakukan Prakte Pengamatan Lapangan (PPL) di MI Al-jauharatun 

Naqiyah Kota Baru Bandar Lampung, serta melaksanakan penelitian di MIT 

Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung.



iv

KATA PENGANTAR

Puji sukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, ilmu 

pengetahuan, kekuatan dan hidayahNya kepada penulis sehinggan penulis dapat 

menelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul: “PENGARUH MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH TERHADAP 

HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS IV MIT MUHAMMADIYAH 

BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2017/2018”. Solawat serta salam kita 

curahkan kehadirat baginda kita nabi agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan 

para pengikutnya dengan harapan semoga mendapatkan safaatnya di dunia dan di 

akhirat kelak.

Peneliti menyusun skripsi ini sebagai bagian persyaratan untuk menelesaikan 

pendidikan dan program strata satu (S1) Fakultas Tarbiah dan Keguruan UIN Raden 

Intan Lampung. Penulis mengucapakan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu baik dalam penelitian maupun dalam penusunan skripsi ini. Ucapan 

terimakasi ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Chairul Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

2. Syofnidah Ifrianti M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



v

3. Nurul Hidayah, M.Pd dan Bapak Hasan Sastra Negara, M.Pd selaku pembimbing 

I dan Pembimbing II ang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar 

dalam penyusunan skripsi ini.

4. Teman-teman Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) angkatan 2013 

khususya kelas C yang telah memberi semangat dan ide selama menempuh 

pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 

5. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak 

disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki penulis masih kurang, sehingga 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya 

bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kesalahan dan masih jauh dari 

kesempurnaan. Diharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan sekripsi. Semoga 

sekripsi ini bermanfaat ba penulis dan pembaca pada umumnya.

Banadar Lampun, Oktober 2017

Uswatun Khasanah



vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN ................................................................................................. ii

MOTTO ............................................................................................................... iii

PERSEMBAHAN................................................................................................ iv

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. v

ABSTRAK ...........................................................................................................vi

KATA PENGANTAR.........................................................................................vii

DAFTAR ISI........................................................................................................ ix

DAFTAR TABEL ...............................................................................................x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..........................................................................................1
B. Identifikasi Masalah ..................................................................................6
C. Batasan Masalah .......................................................................................6
D. Rumusan Masalah .....................................................................................7
E. Tujuan Penelitian .....................................................................................7
F. Mafaat Penelitian ......................................................................................7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Belajar dan Pembelajaran ....................................................................... 9
B. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match ............................ 11
C. Model Pembelajaran TipeNumbered Heads Together ..............................18
D. Pembelajaran Matematika di SD/MI.........................................................21
E. Penelitian Yang Relevan ..........................................................................27
F. Kerangka Berfikir .....................................................................................29
G. Hipotesis Penelitian...................................................................................31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..........................................................................................32
B. Populasi dan Sampel .................................................................................32
C. Waktu Penelitian ......................................................................................34
D. Variabel Penelitian ....................................................................................34



vii

E. Prosedur Penelitian....................................................................................35
F. Instrumen Penelitian..................................................................................36
G. Tehnik Pengumpulan data.........................................................................38

BAB IV ANALISIS DATA DAN PAMBEHASAN

A. Deskripsi Data ..........................................................................................45
B. Hasil Uji Coba Tes

1. Uji Validitas .......................................................................................46
2. Uji Tingkat Kesukaran Soal ...............................................................48
3. Uji Reliabilitas ...................................................................................49

C. Hasil Uji Pra Syarat
1. Uji Normalitas ....................................................................................49
2. Uji Homogenitas ................................................................................50

D. Hipotesis ...................................................................................................51
E. Pembehasan ..............................................................................................51 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ..............................................................................................55
B. Saran .........................................................................................................55



viii

DAFTAR TABEL

Tabel1 Daftar Nilai MID Siswa Kelas IV Zaid Bin Tsabit dan Thoriq Bin Ziyad
Mata Pelajaran Matematika MIT Muhammadiyah Bandar Lampung ...4

Tabel 2 Kelas IV MIT Muhammadiyah Bandar Lampung...................................33

Tabel 3 Daftar Kisi-Kisi Soal Pos-Tes.................................................................. 36

Tabel 4 Kriteria Tingkat Reliabilitas ....................................................................40

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Nilai Pos-Tes Matematika Eksperimen..................44

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Nilai Pos-Tes Matematika kelas kontrol ................45

Tabel 7 Hasil Uji Validitas Soal............................................................................47

Tabel 8Hasil Uji Tingkat Kesukaran ....................................................................48

Tabel 9 Kesimpulan Instrumen Soal .................................................................... 47

Tabel 10Hasil Uji Normalitas ............................................................................... 48

Tabel 11 Hasil Uji Homogenitas ..........................................................................49

Tabel 12 Uji t .......................................................................................................50



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

             Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dalam rangka 

membimbing dan mengarahkan perkembangan anak ke arah dewasa.1Pendidikan 

adalah suatu proses yang mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan 

diri sebaik mungkin dengan lingkunganya.Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan 

formal, secara sistematis merencanakan bermacam-macam lingkungan, yakni 

lingkungan pendidikan yang menyediakan berbagai kesempatan bagi peserta didik 

untuk melakukan kegiatan belajardengan berbagai kesempatan belajar itu, 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diarahkan dan didorong pencapaian 

tujuan yang dicita-citakan. Sesuai dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 78:

                        

 

Artinya:”dan Allah mengeluarkan kamudari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan dan 

hati,agar kamu bersyukur”.

         Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajari kita apa yang sebelumnya 

tidak kita ketahui, yaitu sesudah Allah mengeluarkan dari perut ibu tanpa mengetahui 

                                                          
1.  Martini Jamaris, Orientasi Dalam Psikologi Pendidikan, (Jakarta:Galia Indonesia, 2013), 

hl.2 
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sesuatu apapun. Allah mengkaruniakan kepada kita akal untuk memahami dan 

membedakan antara yang baik dan yang buruk. Allah membuka mata kita untuk 

melihat apa yang tidak kita lihat sebelumnya, dan memberi kita telinga untuk 

mendengar sehingga sebagian kita memahami perbincangan yang lain. Manusia harus 

bersyukur kepada Allah SWT. atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. 

Dilarang bersikap sombong karena ilmunya. Sebab, pada waktu dilahirkan manusia 

tidak mempunyai ilmu sedikitpun, dan ilmu yang dimiliki sekarang tidak seberapa 

jika dibandingkan ilmu yang dimiliki Allah SWT.

         Belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka 

ragam kemampuan (competencies), keterampilan (skills), dan sikap (attitude) yang 

diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan.2 Belajar merupakan proses perubahan 

tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh 

pengalamanya yang berulang-ulang. Cara belajar dengan mendengarkan ceramah dari 

guru memang merupakan wujud dari interaksi tersebut. Namun, belajar hanya dengan 

mendengarkan saja patut diragukan efektifitasnya. Hal yang perlu diperhatikan agar 

bisa terjadi kegiatan belajar pada siswa, maka siswa harus secara aktif terlibat dalam 

pembelajaran. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar hanya mungkin terjadi antara 

siswa dengan sumber-sumber belajar. Dan inilah yang harus dilakukan guru dalam 

kegiatan pembelajaran. Peran guru adalah menyediakan, menunjukan dan 

membimbing agar siswa dapat berhasil dalam pembelajaranya, terutama dalam mata 

                                                          
2.Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumbar 

Balajar, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012),
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pelajaran matematika yang dianggap sulit bagi siswa kalas IV MIT Muhammadiyah 

Bandar Lampung. 

             Matematika menurut Soedjadi yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu 

pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif. Siswa Sekolah Dasar menurut Piaget 

mereka berada dalam fase operasional konkrit. Kemampuan yang tampak dalam fase 

ini kemampuan dalam proses berfikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, 

meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkrit.3 Pentingnya peranan 

matematika dalam dunia pendidikan perlu dilakukan usaha untuk menguasai 

pengetahuan matematika. Siswa diharapkan memiliki motivasi yang tinggi sehingga 

dapat menguasai matematika dengan baik. Demikian pentingnya matematika, 

diharapkan pembelajaran matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang

menyenangkan dan dimengerti oleh siswa. Namun, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

mata pelajaran matematika masih merupakan pelajaran yang dianggap sulit, 

membosankan, dan sering menimbulkan masalah dalam belajar. Kondisi 

mengakibatkan hasil belajar matematika kurang optimal. Kondisi ini dialami pada 

peserta didik di Madrasah IbtidaiyahTerpadu Muhammadiyah Bandar Lampung 

dengan menggunakan Kurikulum 2013. Dibawah ini nilai hasil penelitian di Madrash 

IbtidaiyahTerpadu Muhammadiyah Bandar Lampung kelas IV Zaid Bin Tsabit dan 

Thoriq Bin Ziyadpada mata pelajaran matematika, sebagai berikut:

                                                          
3. Heruman, Model Pembelajaran Matematika di SD, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 

2007), hl.1
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Tabel 1
Daftar Nilai MID Siswa Kelas IV Zaid Bin Tsabit dan Thoriq Bin Ziyad

Mata Pelajaran Matematika MITerpadu Muhammadiyah Bandar Lampung

Interval Frekuensi Persen (%) Keterangan KKM

80-84 2 4% Tuntas ≥ 65

75-79 4 8% Tuntas

70-74 5 10% Tuntas

65-69 8 16% Tuntas

55-59 10 20% Tidak Tuntas < 65

50-54 7 14% Tidak Tuntas

45-49 5 10% Tidak Tuntas

40-44 4 8% Tidak Tuntas

35-39 6 12% Tidak Tuntas

Ʃ = 50siswa 100%

Sumber: Nilai MID Semester Genap Siswa Kelas IV Tahun Ajaran 2016/2017

               Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) mata pelajaran matematika kelas IV Madrasah IbtidaiyahTerpadu

Muhammadiyah Bandar lampung ialah 65. Peserta didik yang nilainya lebih besar 

atau sama dengan 65 dinyatakan lulus, siswa yang lulus ialah 18 siswa atau 38%. 

Sedangkan siswa yang nilainya kurang dari 65 dinyatakan belum lulus, peserta didik

yang belum lulus ialah 32 siswa atau 64%, hal ini menimbulkan kesenjangan antara 

apa yang diharapkan dalam mempelajari matematika dengan yang terjadi di lapangan. 

Matematika mempunyai peranan penting dalam pembentukan pola fikir serta sikap 

dalam kehidupan sehari-hari. Disisi lainbanyak siswa kurang termotivasi untuk 

mempelari matematika. Kondisi tersebut dialami oleh peserta didik kelas IV di 

Madrasah IbtidaiyahTerpadu Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung yang 
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kurang tertarik untuk pembelajaran matematika, siswa sibuk dengan aktifitas 

sendiridan cenderung menunggu jawaban dari temanya. Peserta didik yang aktif akan 

mendapat kepuasan dalam pembelajaran, namun peserta didik yang kurang antusias 

hanya mengikuti proses pembelajaran saja tidak mendapat pemahaman materi yang 

diajarkan. Ketika guru memberikan latihan soal yang berbeda banyak peserta didik 

yang tidak bisa mengerjakan peserta didik hanya tergantung pada guru. 

         Sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika. Berdasarkan data 

diatas peserta didik banyak yang belum mencapai KKM. Untuk mengetahui hasil 

pembelajaran matematika yang baik, maka perlu perubahan dalam memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Metode mengajar merupakan satu 

cara dalam pembelajaran, dalam lembaga pendidikan. Agar peserta didik dapat 

menerima pelajaran, menguasai dan dapat mengembangkan hasil pelajaran, maka 

memilih model dan metode belajar dengan tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu 

diterapkan sebuah model pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan melibatkan 

individu siswa dalam pembelajaran. Keberhasilan siswa dalam proses belajar ditandai 

dengan meningkatnya kemampuan pemahaman konsep materi yang telah diajarkan, 

sebagai tolak ukurnya adalah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Hal ini akan 

tercapai apabila siswa senang dalam pembelajaran dan dilibatkan secara langsung 

aktif dalam pembelajaran. Tentu hal ini tergantung pada model pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru dalam proses belajar dan pembelajaran di kelas. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pengaruh model pembelajarankooperatif tipe 
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Make A Match terhadap hasil belajar matematika khususnya pada materi operasi 

hitung perkalian, pembagian dan campur. 

           Alasan peneliti menggunakan model pembelajaran tersebut karena make a 

match dapat diartikan dengan mencari pasangan, mencari pasangan tersebut adalah 

mencari karti jawaban yang dilakukan oleh peserta didik yang memegang kartu soal. 

Apabila peserta didik memperoleh pasangan kemudian mempresentasikan di depan 

kelas. Sehingga peserta didik yang kurang bersosial dengan peserta didik lain mau 

tidak mau akan bertanya kepada peserta didik yang lain atas kartu yang ia dapatkan. 

dapat meningkatkan aktifitas atau keterlibatan belajar siswa baik secara kognitif atau 

fisik, melatih keberanian siswa, kedisiplinan siswa untuk belajar, dan efektif untuk 

mengembangkan keterampilan sosial siswa untuk hasil belajar yang baik. Penelitian 

ini peneliti hanya meneliti hasil penilaian dari ranah kognitif.

B. Identifikasi Masalah 

             Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut :

1. Kurang tepatnya model pembelajaran yang diterapkan guru di kelas.

2. Kurangnya minatsiswa terhadap pelajaran matematika, sehingga siswa kurang 

memperhatikan pelajaran.

3. Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelasaikan soal matematika.
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C. Batasan Masalah 

            Dalam masalah ini peneliti memberikan batasan masalah demi tercapainya 

tujuan penelitian. Adapau masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya 

membahas pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas IV MITerpadu Muhammadiyah Bandar 

Lampung.    

D. Rumusan Masalah 

                Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan 

masalahdalam penelitian ini ialah “adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe Make A Match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV MITerpadu

Muhammadiyah Bandar Lampung?”.

E. Tujuan Penelitian

              Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran

kooperatif tipe Make A Match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV 

MITerpadu Muhammadiyah Bandar Lampung”.
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F. Manfaat Penelitian

               Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukanuntuk dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga dapat bermanfaat bahan pemikiran dalam 

usaha untuk membina dan membekali pesertadidik yang lebih baik.penulis 

mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Guru

a. Menambah wawasan berfikir dan bertindak dalam mengatasi kesulitan 

belajar pada siswa.

b. Menanamkan pemahaman, pengertian dan sikap yang baik pada siswa.

c. Memperbaiki kinerja yang kurang optimal dalam pengelolaan

pembelajaran.

2. Siswa

a. Meningkatkan kreatifitas berfikirsiswa

b. Menciptakankan suasana pembelajaran menyenangkan sehingga siswa 

antusias mengikuti pembelajaran.

c. Meningkatkan pola kerja sama, saling membantu, dan berkomunikasi 

secara ilmiah.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Belajar dan Pembelajaran

             Belajar secara umum dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku 

akibat interaksi individu dengan lingkungan.1 Slameto menyatakan bahwa belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya.2 Vigotsky berpendapat bahwa belajar 

adalah membangun kerja sama secara sosial dalam mendefinisikan pengetahuan dan 

lain-lain, yang terjadi melalui pembangunan peluang-peluang secara sosial. Morgan 

berpendapat bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai

hasil dari pengalamanya. Travers, balajar adalah proses menghasilkan penyesuaian 

tingkah laku. Seperti surat al-‘Alaq ayat 1-5 sebagai berikut:

                                 

     

Artinya:“Bacalah, dengan nama Tuhanmu, Yang Menciptakan. Yang Menciptakan 

manusia berbahan segumpal darah. Bacalah, demi Tuhanmu Yang Maha Mulia. 

Yang mengajar melalui perantaraan pena. Dialah yang mengajar kepada manusia 

tentang yang tidak ia ketahui.

                                                          
1.Etin Solihatin, Strategi Pembelajaran PPKN, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012) hl.5
2.Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengruhinya, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010) 

hl.2 
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            Maka ayat diatas adalah bahwa perintah untuk belajar, menuntut ilmu. 

Perintah yang dimaksud dalam ayat ini bersifat umum, tidak tertuju pada ilmu saja, 

dengan demikian kewajiban untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu islam mendidik 

umatnya agar menjadi umat yang pandai. Allah swt menjelaskan bahwa dia 

mengajarkan manusia dengan pena. Pena merupakan sebuah benda mati dan beku. 

Namun setelah digunakan oleh manusia bisa dipahami secara orang lain. Dengan

pena maka manusia bisa mencatat segala ilmu pengetahuan. Allah swt menjelaskan 

bahwa Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia lahir kedunia 

ini dalam keadaan tidak diketahuinya. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak 

mengetahui apa-apa. Kemudia Allah swt menganugrahkan pendengaran dan 

penglihatan agar memudahkan manusia untuk belajar dan menunut ilmu sebanyak-

banyaknya.

             Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukan bahwa siswa 

telah melakukan perbuatan belajar, yang umumya meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap-sikap yang baru, yang diharapkan tercapai oleh 

siswa.3Bentuknya berupa, kemampuan berfikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan 

demokratis, menerima pendapat orang lain dan lain-lain.

Pembelajaran sebagai proses modifikasi dalam kapasitas manusia yang bisa 

dipertahankan dan ditingkatkan levelnya.4 Salah satu bentuk pembelajaran adalah 

pemprosesan individu. Hal ini bisa dianalogikan dengan pikiran atau otak kita yang 

                                                          
3. Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (jakarta:Bumi Aksara, 2014), hl.73
4.Miftahul huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta:PUSTAKA 

PELAJAR, 2014), hl.3
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berperan layaknya komputer dimana ada input dan menyimpan informasi di 

dalamnya. Selanjutnya dilakukan oleh otak kita adalah bagaimana memperoleh 

materi materi informasi tersebut baik berupa gambaran maupun tulisan. Kesuksesan 

seringkali membuat kita cenderung mengubah pola pendekatan kita dalam belajar. 

Meski demikian, kegagalan juga bisa menjadi atas perubahan atau modifikasi 

tersebut. 

B. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

             Kooperatif bersifat kerja sama.Pembelajaran kooperatif adalah konsep 

yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk 

yang lebih diarahkan oleh guru.5 Sintak pembelajaran koperatif adalah informasi, 

pengarahan-strategi, membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, 

presentasi hasil belajar, dan pelaporan.6 Sebagaimana telah Allah wahyukan 

dalam al-quran surat as-syura ayat 38 sebagai berikut: 

                             

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 

dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 

berikan kepada mereka.

                                                          
5. Agus Suprijino, cooperative Learning, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), hl.73
6 . Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, (Banjar Masin: Aswaja Persindo, 2012), 

hl.167
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             Ayat tersebut Allah menyerukan agar umat Islam mengesakan dan 

menyembah Allah SWT. Menjalankan shalat fardu lima waktu tepat pada 

waktunya. Apabila mereka menghadapi masalah maka harus diselesaikan dengan 

cara musyawarah. Rasulullah SAW sendiri mengajak para sahabatnya agar 

mereka bermusyawarah dalam segala urusan, selain masalah-masalah hukum 

yang telah ditentukan oleh Allah SWT. 

             Sesuai dengan penjelasan di atas pembelajaran kooperatif adalah 

keterampilan sosial dimana menuntut peserta didik untuk saling mengenal, 

berkomunikasi, menerima, dan mampu menyelesaikan konflik bersama. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif lebih diarahkan oleh guru namun 

bukan berarti pembelajaran kooperatif berpusat pada guru. Guru menetapkan 

tugas-tugas dan pertanayan-pertanyaan serta menyediakan bahan informasi yang 

dirancang untuk membentu peserta didik menyelesaikan kesulitan dan maslah 

dalam pembelajaran. 

  
2. Tipe Make A Match

            Model pembelajaran Make AMatch merupakan model pembelajaran yang 

dikembangkan Lorna Curran. Ciri utama model pembelajaran Make A Macth 

adalah siswa diminta mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau 

pertanyaan materi tertentu dalam pelajaran.7 Metode pembelajajan mencari 

pasangan (Make A Match) merupakan metode pembelajaran kelompok yang 

                                                          
7Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovetif dalam Kurikulim 2013, (Yogyakarta:Ar-Ruzz 

Media, 2014), hl. 98
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memiliki dua orang anggota. Masing-masing kelompok tidak diketahui 

sebelumnya, tetapi dicari berdasarkan kesamaan pasangan misalnya pasangan 

soal dan jawaban.8 Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

model pembalajaran kooperatif tipe Make a Match adal model yang mengajak 

siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik melalui 

permainan pasangan dalam suasana belajaar yang menyenangkan.

             Penerapan model make a match menuntuk peserta didik untuk mencari 

menelesaikan dari sebuah masalah yang ada di hadapanya dengan berfikir kritis 

mandiri sehinggan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. 

Pelaksanaan model pembelajaran make a match didukung dengan keaktifan 

peserta didik untuk bergerak mencari pasangan dengan kartu yang sesuai dengan 

jawaban atau pertanayan dalam kartu tersebut. Make a match membantu peserta 

didik dalam pembalajaran, sehingga peserta didik mampu menemukan 

pengatahuan sendiri dan mempunyai pengalaman belajar yang bermakna. 

3. Langkah-Langkah PembelajaranTipe Make A Match

             Menurut para ahli setiap pembelajaran Make A Match memiliki langkah-

langkah dalam pelaksanaanya, agar mudah diterapkan dalam pembelajaran 

dikelas. Langkah-langkahMake A Macthmenurut Miftahul Huda dapat dilihat 

pada kegiatan pembelajaran berikut ini:

a) Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa untuk 
mempelajari dirumah.

                                                          
8. Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013) hl.196
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b) Siswa dibagi kedalam 2 kelompok. Kedua kelompok diminta untuk 
berhadap-hadapan.

c) Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban 
kepada kelompok B.

d) Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus 
mencari/mencocokan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok lain. 
Guru juga perlu menyampaikan batasan maksimum waktu yang ia berikan 
kepada mereka.

e) Guru meminta semua kelompok A untuk mencari pasanganya di kelompok 
B. Jika mereka sudah menemukan pasanganya masing-masing guru meminta 
mereka melaporkan diri kepadanya. Guru mencatat mereka pada kertas yang 
sudah disiapkan.

f) Jika waktu sudah habis, mereka harus diberitahu bahwa waktu sudah habis. 
Siswa yang belum menemukan pasangan diminta untuk berkumpul 
tersendiri.

g) Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain dan siswa 
yang tidak mempunyai pasangan memperhatikan dan memberikan tanggapan 
apakah pasangan itu cocok atau tidak.

h) Terakhir, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan 
pertanyaan dan jawaban dari pasanagan yang memberikan presentasi.

i) Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai seluruh 
pasangan melakukan presentasi.9

Menurut Rusman langkah-langkah Make A Match adalah:

a) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep/topik yang 
cocok untuk sesi review (satu sisi kartu berupa kartu soal dan sisi sebaliknya 
berupa kartu jawaban).

b) Setiap siswa mendapa satu kartu dan memikirkan jawaban atau soal dari 
kartu yang dipegang.

c) Siswa mencari pasanagan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 
kartunya (kartu soal/kartu jawaban).

d) Siswa yang dapat mencocokan kartunya sebelum batas waktu diberi poin.
e) Setelah satu babak kartu dikocok agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya.
f) Kesimpulan.10

                                                          
9.Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan 

Pembelajaran.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014).hl. 251-253
10. Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hl. 223-224
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            Sedangkan menurut Agus Suprijono, hal-hal yang perlu dipersiapkan jika 

pembelajaran dikembangkan dengan Make A Match adalah kartu-kartu. Berikut 

langkah-langkah pembelajaran Make A Match:

a) Kartu-kartu tersebut memiliki pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainya 
berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.

b) Guru membagi komunitas kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama 
merupakan kelompok membawa karti-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. 
Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-
jawaban. Kelompok ketiga adalah kelompok penilai. 

c) Aturlah posisi kelompok-kelompok tersebut membentuk huruf huruf U. 
Upayakan kelompok pertama dan kedua berjajar saling berhadapan. 

d) Jika masing-masing kelompok sudah berada di posisi yang telah ditentukan, 
maka guru membunyika pluit sebagai tanda agar kelompok pertama maupun 
kedua saling bergerak mereka bertemu, mencari pasangan pertanyaan-
jawaban yang cocok. 

e) Berikan kesempatan mereka untuk berdiskusi. Hasil diskusi ditandai oleh 
pasangan-pasangan antara anggota kelompok pembawa kartu pertanyaan dan 
anggota kelompok pembawa kartu jawaban. 

f) Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukan pertanyaan-
jawaban kepada kelompok penilai. Perlu diketahui bahwa tidak semua 
peserta didik memahami secara pasti apakah betul pertanyaan-jawaban yang 
mereka pasangkan sudah cocok. Berdasarkan kondisi inilah guru 
mengfasilitasi diskusi untuk memberikan kesempatan seluruh peserta didik 
mengonfirmasikan hal-hal yang mereka telah mereka lakukan.11

              Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match adalah model pembelajaran yang 

mengajak siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau 

topik melalui permainan kartu pasangan dalam suasana belajar yang 

menyenangkan. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe 

Make A Match harus dilaksanakan secara sistematis, yaitu:

a) Guru memberikan materi pembelajaran kepada siswa.
                                                          

11. Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hl. 113-115
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b) Guru membagi kelas kedalam tiga kelompok (kelompok pertama berisi katu 

pertanyaan, kelompok kedua berisi kartu jawaban dan kelompok tiga menjadi 

tim penilai), hingga membentuk huruf U, yangmana kelompok satu dan dua 

saling berhadap-hadapan.

c) Guru meberikan kartu-kartu pertanyaan dan jawaban kepada kelompok satu 

dan dua.

d) Siswa mulai mencari pasangan yang cocok sesuai isi kartu tersebut sebelum 

waktu yang telah ditentukan guru selesai, jika siswa menemukan pasanganya 

masing-masing wajib menunjukan kepada tim penilai.

e) Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi didepan kelas didampingi 

tim penilai, begitupun dengan pasangan selanjutnya. Bagi siswa yang tidak 

mempunyai pasangan akan mendapatkan hukuman.

f) Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan pertanyaan 

dan jawaban dari pasangan yang presentasi.

4. Kelebihan Pembelajaran TipeMake A Match

            Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Matchmenurut 

Miftahul Huda ialah:

a) Dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun 
fisik.

b) Karena ada unsur mainan, metode ini menyenangkan.
c) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat 

meningkatkan motifasi belajar siswa.
d) Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi.
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e) Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar.12

           Sedangkan menurut Aris Shoimin kelebihan pembelajaran Make A 

Match adalah: 

a) Suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran.

b) Kerja sama antar-sesama siswa terwujud dwngan dinamis.

c) Munculnya dinamika gotong-royong yang merata di seluruh siswa.13

              Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match ini dipilih karena 

mampu memberikan suasana baru bagi siswa yang sudah merasa jenuh pada 

model pembelajaran yang guru saat ini berikan. Make a Match atau mencari 

pasangan merupakan salah satu alternatif yang bisa diterapkan kepada siswa. 

Penerapan metode ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk berkreasi dan berinovasi, karena metode ini mengimplementasikan 

tehnik-tehnik pembelajaran yang menyenangkan dari awal pembelajaran 

sampai selesai.

5. Kekurangan pembelajaranTipe Make A Macth

             Adapun kekurangan pembelajaran kooperatif tipe Make A Match 

menurut Miftahul Huda ialah:

1) Jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan banyak waktu yang 
terbuang.

2) Pada awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu berpasangan 
dengan lawan jenisnya.

                                                          
12.Miftahul Huda, Op Cit, hl. 253
13. Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovetif dalam Kurikulim 2013, (Yogyakarta:Ar-

Ruzz Media, 2014), hl. 99
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3) Jika guru tidak mengarahkan dengan baik, akan banyak siswa yang kurang 
memperhatikan pada saat presentasi pasangan.

4) Guru harus hati-hati dan bijaksana saat memeberi hukuman pada siswa yang 
tidak mendapat pasangan, karena mereka bisa malu.

5) Menggunakan metode ini terus-menerus akan menimbulkan kebosanan.14

               Sedangkan menurut Aris Shoimin kelemahan model pembelajaran 

kooperati tipe Make A Match ialah:

1) Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan pembelajaran.

2) Suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas lain.

3) Guru perlu mempersiapkan bahan dan alat yang memadai.15

            Berdasarkan pemaparan kelemahan tipe Make A Match diatas guru 

banyak melakukan bimbingan untuk melakukan kegiatan demi terciptanya 

suasana belajar yang kondusif. Menimbulkan cukup kegaduhan karena tidak 

jarang siswa teriak kegirangan ketika jawaban yang diambil teryata cocok 

dengan kartu yang dipegangnya.

C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together

1. Pengertian Tipe Numbered Heads Together

Menurut Slavin, metode yang dikembangkan oleh Russ Frank ini cocok untuk 

memastikan akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok. Tujuan dari NHT 

adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan 

pertimbangan jawaban yang paling tepat. Selain untuk meningkatkan kerja sama 

                                                          
14.Miftahul Huda,Loc Cit, hl. 253-254
15. Aris Shoimin, Op Cit, hl.99
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siswa, NHT juga bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan 

kelas.16

              Menurut penjelasan di atas model pembelajaran NHT ini menghendaki 

agar para siswa bekerja saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara 

kooperatif. Pada dasarnya, Numbered-Heads Together (NHT) merupakan varian 

dari diskusi kelompok. NHT ini secara tidak langsung melatih siswa untuk saling 

berbagi informasi, mendengarkan secara cermat serta berbicara dengan penuh 

perhitungan, sehingga siswa lebih prodektif dalam pembelajaran.

2. Langkah-Langkah Pembelajaran Tipe Numbered Heads Togethe

              Pembelajaran dengan menggunakan metode Numbered Heads Together

diawali dengan Numberingyaitu:

1) Guru membagi kelompok-kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya 
mempertimbangkan junlah konsep yang dipelajari. Jika jumlah peserta didik 
dalam satu kelas terdiri dari 40 orang dan terbagi menjadi 5 kelompok 
berdasarkan jumlah konsep yang dipelajari, maka tiap kelompok terdiri 8 
orang. 

2) Tiap-tiap orang dalam tiap-tiap kelompok diberi nomor 1-8. 
3) Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang 

harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. 
4) Berikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok menemukan jawaban. Pada 

kesempatan ini tiap-tiap kelompok menyatukam kepalanya “Heads 
Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru.

5) Langkah berikutnya adalah guru memanggil peserta didik yang memiliki  
nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. 

6) Mereka diberi kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah 
diterimanya dari guru hal itu dilakukan terus hingga hingga semua peserta 
didik dengan nomor yang sama dari masing-masing kelompok mendapat 
giliran memaparkan jawaban atas pertanyaan guru.

                                                          
16. Miftahul Huda, Op Cit., hl. 203
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7) Berdasarkan jawaban-jawaban itu guru dapat mengembangkan diskusi lebih 
mendalam, sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan itu 
sebagi pengetahuan yang utuh.17

             Menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah model pembelajaraan kooperatif tipe Numbered Heads Together ialah:

1) Guru membagi kelas kedalam kelompok kecil. Masing-masing kelompok 

diberi nomor.

2) Guru membuat pertanyaan berbeda pada setiap nomor.

3) Guru memberi pertanyaan kepada tiap-tiap kelompok sesuai dengan nomor.

4) Guru memberi kesempatan kepada siswa berdiskusi untuk menemukan 

jawaban atas masing-masing pertanyaan yang diberikan guru.

5) Guru memanggil tiap-tiap kelompok yang memiliki nomor yang sama, 

kemudian mempresentasikan didepan kelas.

6) Guru mengembangkan diskusi lebih mendalam, sehingga peserta didik 

dapat menemukan jawaban pertanyaan itu sebagi pengetahuan yang utuh.

3. Kelebihan Tipe Numbered Heads Together

Adapun kelebihan tipeNumbered Heads Together ialah:

a) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling sharing ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat.

b) Meningkatkan semangat kerja sama siswa.

c) Dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas.18

                                                          
17. Agus Suprijono, Op Cit., hl.111



21

           Berdasarkan pemaparan kelebihan di atas dapat disimpulkan bahwa 

siswa melakukan diskusi secara sungguh-sungguh. Siswa yang pandai dapat 

mengajari siswa yang kurang pandai. Melatih siswa untuk bekerja sama dan 

saling tolong menolong.

4. Kekurangan Tipe Numbered Heads Together

Adapun kelemahan pembelajaran tipeNumbered Heads Together ialah:

a) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, slain itu lebih 

banyak tenaga, pemikiran, dan waktu.

b) Saat diskusi kelas terkadang didominasi siswa yang pandai, 

mengakibatkan siswa yang kurang pandai akan menjadi pasif.

c) Nomor yang dipanggil guru akan, dipanggil lagi. 

d) Kelas cenderung menjadi ramai, sehingga guru tidak dapat 

mengkondisikan dengan baik.  

D. Pembelajaran Matematika di SD

1. Pengertian Matematika

             Kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang mulai 

diambil dari bahasa yunani mathematike yang berarti mempelajari, kata tersebut 

mempunyai asala katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu 

                                                                                                                                                                     
18.Ibid,hl. 138
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(knowledge, science).19Depdiknas kata matematika berasal dari bahasa 

latin”belajar atau hal yang dipelajari,” sedang dalam bahasa Belanda matematika 

disebut dengan wiskunde atau ilmu pasti yang berkaitan dengan 

penalaran.Bidang studi matematika ini diperlukan untuk proses berfikir yang 

sangat dibutuhkan orang dalam penyelesaian berbagai masalah. Matematika 

merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir dan berargumentasi, memberikan konstribusi dalam penyelesaian 

masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta pemberian dukungan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru mengembangkan 

kemampuan berfikir peseta didik melalui pembelajaran di kelas. Aktifitas yang 

dikembangkan guru harus memperhatikan karakteristik dari mata pelajaran 

matematika itu sendiri, agar matematika mudah dipahami dan diterima oleh 

peserta didik.

2. Pembelajaran Matematika di MI/SD

              Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir siswa yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

kontruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasa yang baik 

                                                          
19. Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika Untuk PGSD, (Bandar Lampung:Aura 

Publishing, 2013), hl.1
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terhadap materi matematika.20Matematika merupakan ilmu dasar yang harus 

dikuasai selain membaca dan menulis. Siswa Sekolah Dasar (SD) berada pada 

tahap perkembangan kognitif yang berbeda dengan sekolah pada jenjang 

berikutnya. Pembelajaran matematika perlu disesuaikan dengan dengan 

kemampuan kognitif peserta didik dimulai dengan yang kongrit menuju abstrak, 

tetapi mengingat pada jenjang sekolah dasar yang masih dalam tahap operasional 

kungrit, maka untuk memahami konsep dan prinsip masih memerlukan 

pengalaman melalui objek kongrit. Matematika berhubungan dengan angka-

angka yang sering sekali ditemukan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-

hari. Sehingga matematika bukan hanya penguasaan berhitung saja, tetapi juga 

suatu proses pemantapan logika berfikir rasional dan kritis.

           Pembelajaran Matematika di SD merupakan pondasi yang kokoh untuk 

dapat memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan juga untuk 

menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Berdasarkan permasalahan di atas tampaknya perlu adanya inovasi pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Untuk meraih hasil belajar 

yang tinggi sehingga prestasi belajar meningkat, tidak hanya dengan menghafal 

rumus-rumus tapi juga mengetahui proses untuk menemukan hasilnya. Untuk itu, 

guru harus mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.

                                                          
20.Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta:Prenadamedia 

Group, 2013), hl.186-187
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3. Tujuan Pembelajaran Matematika

             Secara khusus tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar, 

sebagaimana yang disajikan oleh Depdiknas, sebagai berikut:

a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 
mengaplikasikan konsep atau alitgoritme

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan 
pernyataan matematika

c) Memecahkan masalah meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 
model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang 
diperoleh

d) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel diagram atau media 
lainuntuk menjelaskan keadaan atau masalah

e) Memiliki sifat menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-
hari.21

                Tujuan pembelajaran matematika di atas akan tercapai jika guru 

dapatmenciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang memungkinkansiswa 

untuk aktif dalam membentuk, menemukan danmengembangkan 

pengetahuannya. Siswa dapat membentuk maknadari bahan-bahan pelajaran 

melalui suatu proses belajar lalu mengkonstruksinya dalam ingatan yang 

sewaktu-waktu dapat diproses dan dikembangkan.

4. Materi Operasi Hitung Campuran

a) Pengertian Operasi Hitung campuran
Operasi hitung campuran adalah operasi hitung ang terdiri atas operasi 
tambah (+), kali (x), bagi (:), dan kurang (-) ang terdapat dalam satu soal. 
Dalam soal operasi hitung campuran, paling sedikit terdapat operasi 
hitung. Oleh karena itu, perlu diketahui operasi hitung mana yang 
dikerjakan terlebih dahulu. Dalam menyelesaikan operasi hitung 

                                                          
21.Ahamad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta:Prenadamedia 

Group, 2013, hl.190
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campuran, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, tanda operasi 
hitung dan kurung

b) Urutan Pengerjaan Operasi Hitung Campuran
(1) Operasi penjumlahan (+) dan pengurangan (-) sama kuat. Artinya 

artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih 
dahulu.
Contoh:
9 -5 + 7 = . . .
Jawab: (9 – 5) + 7 = 4 +  7

      = 11
(2) Operasi perkalian (x) dan pembagian (:) sama kuat. Artinya artinya 

operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu.
Contoh:
4 x 3 : 6 = . . .
Jawab: (4 x 3) : 6 = 12 :  6

      = 2
(3) Operasi perkalian (x) dan pembagian (:) lebih kuat dari pada Operasi 

penjumlahan (+) dan pengurangan (-), artinya operasi perkalian (x) 
dan pembagian (:) dikerjakan terlebih dahulu dari pada operasi 
penjumlahan (+) dan pengurangan (-).
Contoh: 
9 – 2 x 3 = . . . .
Jawab:
9 – (2 x 3) = 9 – 6

= 3

c) Sifat-Sifat Operasi Hitung
(1) Sifat Komutatif

Sifat komutatif disebut sifat pertukaran. Berikut beberapa contoh sifat 
lomutatif.
2 + 4 = 8 6 x 4 = 24
4 + 2 = 8 4 x 6 = 24
Jadi, 2 + 4 = 4 + 2 jadi, 6 x 7 = 7 x 6
Sifat ini disebut sifat komutatif pada penjumlahan dan sifat komutatif 
pada perkalian. Secara umum sifat ini dapat dapat di tulis a + b = b + 
a dan a x b = b x a, dengan a dan b merupakan bilangan bulat.

(2) Sifat Asosiatif
Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Berikut beberapa 
contoh sifat asosiatif.
(4 + 2) + 6 = 12
4 + (2 + 6) = 12 jadi, (4 + 2) + 6 = 4 + (2 + 6)
(2 x 4) x 5 = 40
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2 x (4 x 5) = 40 jadi, (2 x 4) x 5 = 2 x (4 x 5)
Sifat ini disebut sifat asosiatif pada penjumlahan, dan asosiatif pada 
perkalian. Secara umum sifat ini dapat dapat di tulis (a + b)+ c = a 
+( b + c) dan (a x b)x c = a x (b x c), dengan a, b dan c merupakan 
bilangan bulat.

(3) Sifat Distributif
Sifat distributif disebut juga sifat penyebaran. Berikut beberapa 
contoh sifat distributif.
2 x (4 + 5) = 18
jadi, (2 x 4) +  (2 x 5) = 18
Sifat ini disebut sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, 
Secara umum sifat ini dapat dapat di tulis a + (b + c) = (a + b) + (a 
x  c)  dengan a, b dan c merupakan bilangan bulat.21

d. Ekspresi Persamaan Kalimat

kalimat matematika dikerjakan dengan cara operasi pengurangan dan 

perkalian. Dalam operasi ini perkalian dikerjakan terlebih dahulu, daripada 

pengurangan. 

Contoh:

3 x 4 – 2 = 10  dan  3 x 4 – 2 ≠ 6

8 – 2 x 3 = 2    dan  8 – 2 x 3 ≠ 18 

e. Persamaan Antara Sepasang Kalimat

contoh: 

4 x 4 + 2 x 2 = . . . .

Jawab: Carilah persamaan dengan tidah merubah hasil perhitungan.

4 x 4 = 16 

2 x 2 = 4

Jadi, 16 + 4 = 20

3 x 2 + 2 x 7

4 x 3 + 4 x 2

2 x 2 + 4 x 4

                                                          
21.Tim Mesmedia Buana Pustaka, Modul Kerja Tematik Terpadu Tema 2 Selalu Berhemat 

Energi untuk SD/MI  Kelas IV. (Sidoarjo:Mesmedia Buana Pustaka, 2013), hl. 19-21.
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5. Hasil Belajar

             Hasil belajar pada dasarnya merupakan suatu kemampuan yang berupa 

keterampilan dan perilaku baru sebagai akibat latihan dan pengalaman. Soediarto

mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat penguasaan suatu pengetahuan yang 

dicapai oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran sesuai dengantujuan 

pendidikan yang di tetapkan.22Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian 

nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria 

tertentu.23Hasil belajar itu diperoleh dari interaksi siswa dan lingkungan yang 

sengaja direncanakan guru dalam perbuatan mengajarnya. Perubahan sebagai 

hasil proses belajar dapat ditunjukan dengan berbagai bentuk seperti perubahan 

sikap, pemahaman, pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan tingkah laku. 

           Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikitan Gagne, 

hasil belajar berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, 

keterampilan motorik, dan sikap. Menurut Bloom, hasil belajar mencangkup 

kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik.24Penilaian yang dilakukan oleh 

guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

                                                          
22. Etin Solihatin, Op Cit,. hl.6
23. Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), hl. 3 
24.Agus Suprijino, Op Cit, hl.6
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kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.25 Untuk 

memperoleh hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian yang merupakan 

tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. Kemajuan 

prestasi siswa tidak hanya diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan 

tetapi juga sikap dan keterampilan.26

          Berdasarkan uraian diatas untuk dapat mengetahui pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match terhadap hasil belajar siswa maka 

perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui hasil pembelajaran. Hasil belajar 

adalah kemampuan ang dimiliki peserta didik setelah mengikuti prosos 

pembelajaran. Kemampuan tersebut mencangkup pada ranah kognitif yang 

meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan penilaian. Peneliti 

melakukan berupa tes subjektif pada ranah kognitif. Tes bisa berbentuk 

pemberian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau 

perintah-perintah yang harus dikerjakan. Sehingga atas dasar data yang diperoleh 

dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang merupakan lambang 

dari hasil belajar. Peneliti hanya aspek penilaian kognitif yang ditekankan pada 

tingkat pemahaman dan pengetahuan siswa.

                                                          
25. Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, cetakan ke-

6, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hl. 13
26. Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta:Multi Presindo, 2013), 

hl. 15
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E. Penelitian Yang Relevan

              Kajian teori perlu didukung dengan penelitian yang relevan. Penelitian 

yangrelevan berdasarkan kajian teori. Pertama menurut I Gd. Robert Artawa dan Igd.I 

Wyn. Suwatra dengan judul skipsi “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe 

Make a Match Terhadap Prestasi Balajar Siswa Kelas V SD di Gugus 1 Kecamatan 

Selat” menyimpulkan bahwa Terdapat perbedaan prestasi hasil belajar Matematika 

yang signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dan siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD Gugus 1 Kecamatan Selat 

Kabupaten Karangasem tahun pelajaran 2012/2013.27 Kedua Intan Wardhani Putri 

dengan judul sekripsi “Pengaruh Model Pembelajaran Make a Match terhadap Hasil 

Belajar Matematika Materi Pengolahan Data Siswa  SD” menyimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model make a match dapat berpengaruh terhadap 

hasil belajar pengolahan data tema lingkungan sahabat kita siswa kelas V SD tahun 

pelajaran 2014/2015.28 Ketiga Feti Riantika dengan judul skripsi “Pengaruh Model 

Pembelajaran Make a Match  terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika 

Kelas V SDNMetro Selatan” hasil penelitianya menyimpulkan bahwa model 

                                                          
27.I Gd. Robert Artawa dan Igd.I Wyn. “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Make 

a Match Terhadap Prestasi Balajar Siswa Kelas V SD di Gugus 1 Kecamatan Selat” (on-line) tersedia 
di:https://www.google.com/search?q=pengaruh+model+pembelajaran+kooperatif+tipe+make+a+matc
h+terhadap+prestasi+balajar+siswa+kelas+v+sd+di+gugus+1+kecamatan+selat&ie=utf-8&oe=utf-8, 
Rabu.29/03/2017/07:30pm

28.Intan Wardhani Putri. “Pengaruh Model Pembelajaran Make a Match terhadap Hasil Belajar 
Matematika Materi Pengolahan Data Siswa  SD”.(on-line), tersedia di: 
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/15488 
(Rabu.29/03/2017.07:30pm)
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cooperative learning tipe make amatch berpengaruh lebih baik terhadap hasil belajar 

siswa.29 Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match membantu siswa meningkatkan nilai matematika.

F. Kerangka Pikir

              Proses pembelajaran disekolah terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang 

diharapkan khususnya pada mata pelajaran matematika yang disebabkan siswa 

merasa tidak senang, takut untuk belajar matematika, bosan untuk belajara 

matematika dan menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang suli.Setiap 

kegiatan belajar, sesorang pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Kebanyakan 

para siswa berpendapat bahwa matematika itu pelajaran yang menjenuhkan, sulit, 

sukar dan kurang menyenangkan bahkan menyeramkan. Akibatnya hasil belajar 

siswa pada mata pelajara matematika masih rendah. Karena kurangnya minat siswa 

dalam pembelajaran matematika. Di sisi lain guru terkadang sulit untuk 

mengkondisikan siswa, sehingga siswa asik dengan kegiatanya atau aktifitasnya 

sendiri. Hal ini perlu adanya perbaikan mengajar untuk hasil belajar lebih baik. Maka 

dari itu model yang diterapkan harus sesuai dengan karakter siswa. Selama ini guru 

menerapkan model pembelajaran aktif, siswa yang antusias mengikuti pembelajaran 

hanya siswa yang aktif. Bagi siswa yang kurang aktif mereka kurang antusisas dalam 

                                                          
29.Feti Riantika, “Pengaruh Model Pembelajaran Cooperativ tipe Make A Match Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN 2 Metro Selatan, (Universitas Lampung, 2016)(0n-line) 
tersedia di: https://fetiriantika93.blogspot.co.id/2016/04/contoh-proposal-penelitian-
kuantitatif.html.(Rabu.29/03/2017.07:30pm)
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mengikuti pembelajaran. Kerangka pikir hasil pembelajaran belajar matematika kelas 

IV Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Bandar Lampung sebagai berikut:

            Pembelajaran Matematika di kelas IV Madrasah IbtidaiyahTerpadu

Muhammadiyah Bandar Lampung masih rendah. Perlu adanya perbaikkan dalam 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu kontak sosial antara guru 

dengan siswa dalam rangka mencapai tujuan tertentu yakni tujuan pendidikan dan 

pengajaran. Maka dari itu agar terdapat perubahan yang baik terhadap hasil belajar 

matematika, peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Togrther yang telah guru terapkan di kelas. Setelah 

Hasil pembelajaran Matematika kelas IV
Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Muhammadiyah masih rendah

Proses Pembelajaran

Kelas eksperimen 
menerapkan model 

pembalajaran kooperatif 
tipe Make A Match

Kelas kontrol menerapkan 
model pembelajaran 

kooperatif tipeNumbered 
Heads Togrther

Tes

Hasil Belajar Matematika

Ada/tidak pengaruh hasil belajar matematika dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match,jika 

dibandingkan tipe Numbered Heads Togrther

Model Pembelajaran
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diberi perlakuan, peneliti memberikan pos-tes untuk mengetahui hasil belajar 

matematika. Model ini menekankan siswa untuk aktif dalam kegiatan belajarnya dan 

melakukan interaksi dalam kelompok. Model ini dapat di jadikan alternatif untuk 

hasil pembelajaran matematika agar lebih baik. Diharapkan siswa mampu berfikir 

secara mandiri dan mengasah kepekaan dan keterampilan dalam berfikir dan 

memecahkan masalah. Sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika.

G. Hipotesis Penelitian

               Sugiyono menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.30

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, maka hipotesisnya adalah:

1. H0: µ1 ≠µ2 (Adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make A

Match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV MITerpadu

Muhammadiyah Bandar Lampung).

2. H1:µ1=µ2 (Tidak adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make A

Match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV MITerpadu

Muhammadiyah Bandar Lampung).

                                                          
30. Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:ALFABETA, 

2012), hl.64
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

             Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi

exsperimental designdengan desain rendomterhadap subjek. Quasi exsperimental 

design mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-veriabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen.1perhatikan pola desain berikut:

            Rendom terhadap subjek adalah baik subjek kelompok eksperimen maupun 

kelompok pembanding telah ditentukan secara random. Metode penelitian 

eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

treatment (perlakuan) tertentu.

                                                          
1. Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2012), 

hl.77
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B. Populasi dan Sempel

1. Populasi 

             Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkanoleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulan.2Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi penelitian ini 

seluruh siswa kelas IV MITerpadu Muhammadiyah Bandar Lampung yang 

berjumlah 50 siswa dan dibagi dalam dua kelas yaitu kelas IV Zaid Bin Stabit 25 

siswa dan kelas IV Thoriq Bin Ziad 50 siswa.

Tabel 2
Kelas IV MIT Muhammadiyah Bandar Lampung

No Kelas 
Jenis Kelamin Jumlah Peserta 

didikLaki-Laki Perempuan 
1. IV Thorik bin 

Ziad
16 9 25

2. IV Zaid bin 
Stabit

16 9 25

Jumlah 32 18 50

2. Sampel 

             Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah kelas IV Zaid Bin Stabit 

berjumlah 25 siswa dan kelas IV Thoriq Bin Ziad berjumlah 25 siswa. Dengan 

demikian setelah melakukan analisis tes awal maka dinyatakan bahwa kelas IV 

                                                          
2.Sopiah dan Etta Mamang Sangadji, Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian.

(Jogjakarta:ANDI, 2010), hl. 185
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Zaid Bin Stabit sebagai kelas eksperimen dan kelas IV Thoriq Bin Ziad sebagai 

kelas kontrol.

             Tehnik pengambilan sempel menggunakacluster sampling. Pengambilan 

sempel dilakukan terhadap sampel unit, dimana sampel unitnya terdiri dari satu 

kelompok.3 Peneliti menentukan dua kelas untuk dijadikan sempel. Setelah 

menentukan sempel, guru melihat dokumen nilai siswa untuk menentukan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Nilai yang belum memenuhi KKM dalam 

kelompok tersebut dijadiikan sebagai kelas eksperimen yang akan di teliti.

C. Waktu Penelitian

                 Penelitian dilaksanakan di sekolah MIT Muhammadiyah Bandar Lampung 

semester ganjil tahun ajaran 2017/1018. 

D. Variabel Penelitian

              Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut sesorang atau objek, yang 

mempunyai fariansi antar satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek 

lain. Menurut hubungan antara satu variabel yang lain maka macam-macam variabel 

dalam penelitian ini adalah:

                                                          
3.Prof. Rozaini Nasution, SKM,”Tehnik Sampling”. (Fakultas Kesehatan Masarakat 

Universitas Sumatra Utara,2003),  hl.4 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= 
web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGnY2BkKDXAhUJrI8KHfUjA8EQFggqMAA&url=ht
tp%3A%2F%2Flibrary.usu.ac.id%2Fdownload%2Ffkm%2Ffkm-rozaini.pdf&usg=AOvVaw3ZmE1Bp 
CB8HJU7UHDzdtH_
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1. Variabel Independen

            Variabel independen disebut juga variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahanya atau timbulnya 

variabel terikat (independen). Vareabel bebas (X) dalam penelitian ini ialah 

model pembelajaran kooperatif tipa Make a Match.

2. Variabel Dependen

            Variabel dependen disebut juga variabel terikat merupakan vareabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat (Y) dalam penelitian ini ialah hasil belajar matematika kelas IV MIT 

Muhammadiah Bandar Lampung.

E. Prosedur Penelitian

             Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi di sekolah MIT 

Muhammadiyah Bandar Lampung kelas IV berjumlah dua kelas yang akan dijadikan 

tempat untuk penelitian. Penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen tes akhir berdasarkan kisi-kisi

2. Melakukan observasi pengamatan data nilai harian siswa kelas IV MIT 

Muhammadiyah Bandar Lampung

3. Melakukan analisis untuk menentukan kelas yang akan dijadikan kelas kontrol 

dan kelas eksperimen

4. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran untuk materi dan soal yang sama 

yang membedakan hanya model pembelajaranya
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5. Memberikan perlakuan pada kelas ekperimen dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match dan kelas kontrol dengan metode pembelajaran 

ektif tipeNumbered Heads Togrther yang telah biasa guru terapkan dikelas 

6. Melaksanakan tes akhir untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diberi 

perlakuan

7. Menganalisis data tes akhir dan melakukan perbandingan pada hasil belajar 

8. Menyusun hasil dan laporan penelitian

F. Instrumen Penelitian

            Instrumen penelitian ini adalah alat untuk mengukur hasil belajar siswa. Hasil 

belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aspek penelitian kognitif yaitu 

pemahaman dan penerapan. Dengan ini maka instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa tes subjektif. Tes yang digunakan peneliti berupa soal essay, 

terdiri dari 20 soal essay. Lembar tes yang diberikan terdiri tes akhir. Soal tes akhir 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa.

Tabel 3
Daftar Kisi-Kisi Soal Pos-Tes

No. Indikator Pencapaian No. Item Soal Jumlah 
1. Memahami sifat-sifat operasi hitung 6, 1, 12, 13, 20 5

3. Persamaan antara sepasang kalimat 4, 3, 14, 19 4

4. Mengerjakan hitung campuran 2, 5, 7, 10,16, 17 
,18

7

5. Mengerjakan soal Cerita 9, 8,11, 15 4

Jumlah Item Pertanyaan 20 20
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G. Tehnik Pengumpulan Data

                Tehnik pengumpulan data berkanaan dengan cara-cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, 

sumber, dan cara. Peneliti melakukan tehnik pengumpulan data dari segi cara, maka 

tehnik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Tes

           Tes yang digunakan peneliti ini tes subjektif yang berbentuk essay terdiri 

masing-masing 20 soaltes akhir yang disebut post-test, tes ini sebagai alat ukur 

untuk mengetahui hasil pembelajaran matematika.

2. Dokumentasi.

              Untuk mengetahui kondisi dari siswa dan guru di dalam kelas saat 

pembelajaran. Dokumentasi sebagai alat bukti dan data-data hasil belajar siswa. 

Hasil belajar matematika siswa MIT Muhammadiyah Bandar Lampung ini akan 

diolah menjadi uji kebenaran hipotesis.

H. Uji Coba Tes

1. Uji Validitas Isi

             Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut diukur apa yang hendak 

diukur.4 Peneliti menggunakan rumus product moment sebagai berikut:

                                                          
4. Ibid, hl.80
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rxy =             NƩ − (Ʃ )(Ʃ ){ Ʃ − ( Ʃ ) }	{ Ʃ ² − (Ʃ )²}
Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y.

n = Banyaknya peserta tes.

x = Nilai hasil uji coba.

y = Nilai rata-rata harian.

Jika rhitung > rtabel, maka instrumen atau item soal dinyatakan valid, namun jika 

rhitung < rtabel, maka instrumen atau item soal dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

       Penelitian ini menggunakan tes subjektif yakni essay yang mana dengan 

setiap jawaban sangat tepat diberi skor 5, tepat 4, kurang tepat 3, tidak tepat 2/1, 

dan setiap jawaban yang salah diberi skor 0, sehingga untuk menghitungtingkat 

reabilitas ini digunakan rumus Kuder Richardron  K-R.20 yaitu: 

r11 = ( )( 
² Ʃ² )

keterangan:

r11 = reabilitas tes secara keseluruhan

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar

q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1-p)

Ʃpq= jumlah hasil perkalian p dan q
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n = banyaknya item

S = standar deviasi dari tes

           Jumlah soal yang valid kemudian dilakukan perhitungan tingkat reabilitas. 

Peneliti menentukan tingkat reabilitas tes digunakan satu kalui tes, dengan 

menggunakan tehnik alpha cronbach.Peneliti menggunakan program microsoft 

office exel 2007. Kemudian hasil perhitungan tersebut diperoleh kriteria 

penafsiran indeks reliabilitasnya. Kriteria indeks reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4
Kriteria Tingkat Reliabilitas

Besar Nilai r Interpretasi
Antara, 0.91 sampai 1.00 Sangat Tinggi
Antara, 0.71 sampai 0.90 Tinggi
Antara, 0.41 sampai 0.70 Sedang
Antara, 0.21 sampai 0.40 Rendah
Antara, 0.00 sampai 0.20 Sangat Rendah

            Tingkat reliabilitas tes yang diharapkan adalah yang memenuhikriteria 

sesuai dengan interpretasi korelasidi atas. Jika tes memenuhi kriteria yang 

diharapkan,maka tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa.

3. Tes Kesukaran

        Besarnya indeks kesukaran antara 0.00 sampai dengan 1.0. Maka rumus 

kesukaran butir soal adalah:P = 

keterangan:

P = indeks kesukaran
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B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes

            Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Soal dengan P 0.00 sampai 0,30 adalah soal sukar

2) Soal dengan P 0.31 sampai 0.70 adalah soal sedang

3) Soal dengan P 0.71 sampai 1,00 adalah soal mudah5

           Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 

usaha memecahkanya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar menyebabkan siswa 

putus asa dan tidak mempunyai semangat.

I. Analisis Uji Prasyarat

1. Uji Normalitas

            Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel dalam 

penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk 

menguji normalitas digunakan metode lilieforsdengan langkah-langkah berikut:

= │ ( ) − ( )|

                                                          
5. Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (jakarta:Bumi Aksara, 2012), 

hl.223,225
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Dengan:

F(zi) = P(Z zi); Z ~ N(0,1).

S(zi) = proporsi cacah  z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi.

Xi    = skor responden.

Dengan hipotesis:

HO diterima artinyadata berdistribusi normal.

H1diterima maka data berdistribusi tidak normal.

Kriteria pengujian:46

Ltabel = 0.173

Jika harga LHitung < harga Ltabel, maka data berdistribusi normal.

Jika harga LHitung > harga Ltabel, maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

             Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui mengetahui vareansi-

vareansi dari sejumlah poipulasi sama atau tidak. Uji homogenitas untuk k 

populasi peneliti menggunakan uji Barlett sebagai berikut

a. Hipotesis 

H0 : = = ... = 

H1 : tidak semua varians sama

b. Tingkat Signifikan

α = 5%
                                                          

6.Budiyono,Statistika untuk Penelitian Edisi ke-2 Cetakan ke-3, Surakarta: UNSPress, 2009
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c. Statistik Uji

F = N – k

C = 1 + 	( ) ( ∑ ʲ - )

Rerata Kuadrat Galat (RKG) = 
Ʃ	 ʲ
Ʃ	 ʲ

χ² = 
.

(f log RKG – ∑ fj log sj²)

d. Daerah Kritis

DK = { χ² | χ² > χ²(α;k-1)} dapat dilihat pada tabel ini chi kuadrat dengan 

derajat kebebasan (k -1).

e. Keputusan Uji

H0 diterima jika harga statistik χ², yakni χ²hitung < χ²tabel, k-1. Berarti varians dari 

populasi homogen.

J. Uji Hipotesis 

Peneliti menguji hipotesis penelitian menggunakan uji t yaitu:

1. Hipotesis statistik

H0 : µ1 = µ2   (Tidak adanya pengaruh hasil belajar matematika dengan 

          menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

          match).

H1 : µ1 ≠ µ2    (Adanya pengaruh hasil belajar matematika dengan 

           menggunaan model pembelajran kooperatif tipe make a match).
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2. Taraf signifikan 

α  = 5%

3. Statistik uji 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut 5: 
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Keterangan :

: Nilai rata – rata peserta didik yang diajarkan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match

:Nilai rata – rata peserta didik yang diajarkan tidak dengan model model 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match

n1 : Jumlah peserta didik yang diajarkan dengan menggunaan model model 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match

n2 : Jumlah peserta didik yang diajarkan tidak dengan menggunaan model

model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match

                                                          
7.Budiyono,Statistika untuk Penelitian Edisi ke-2 Cetakan ke-3, ( Surakarta: UNSPress, 2009), 

h.151
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S1: Standar deviasi dari data yang menggunaan model model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match

S2: Standar deviasi dari data yang tidak mengggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match

Sp: Standar deviasi gabungan

4. Daerah Kritis

DK: {thitung | thitung<- 	, atau 	, > thitung }
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BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

             Penelitian ini dilakukan di MITerpadu Muhammadiah sukarame Bandar 

Lampung. Penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai sampel yakni kelas IV Zaid 

bin Stabit sebagai kelas eksperimen dan kelas IV Thorik Bin Ziad sebagai kelas 

kontrol. Kedua kelas tersebut di beri perlakuan yang berbada, untuk kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match sedangkan kelas 

kontrol menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heands

Together. Peneliti memberikan 8 kali pertemuan yakni 4 kali pertemuan di kelas 

kontrol dan 4 kali pertemuan di kelas eksperimen.

           Peneliti menggunakan tes akhir (pos-tes) 20 soal essaybertujuanuntuk 

mengetahui hasil belajar matematika, terdapat 10 soal yang valid dan 10 soal tidak 

valid. Berikut hasil Pos-Tes yang Diajarkan dengan Menggunakan Tipe Make A 

Match:

Tabel 5
Distribusi Frekuensi Nilai Pos-Tes Matematika kelas eksperimen

Nilai Jumlah 
Siswa

Persen (%)

65 – 70 3 12 %
71– 75 5 20%
76 – 85 10 40%
86 – 95 4 16%
96 -100 3 12 %
Jumlah 25 100%
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          Berdasarkan tabel distribusi di atas nilai pos-tes Matematika pada kelas 

ekperimen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match 100% siswa yang memenuhi KKM.

Tabel 6
Distribusi Frekuensi Nilai Pos-Tes Matematika kelas kontrol

Nilai Jumlah 
Siswa

Persen (%)

66 – 75 12 48%
76 – 85 9 36 %
86 – 95 4 16 %
Jumlah 25 100%

          Berdasarkan tabel distribusi di atas nilai pos-tes Matematika pada kelas 

ekperimen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Hands Together 100% siswa yang memenuhi KKM.

B. Hasil Uji Coba Tes

1. Uji Validitas

            Uji coba tes untuk mengetahui soal yang hendak diukur. Validitas 

instrumen soal tes peneliti menggunakan validitas isi dan product moment

sebagai acuan. Peneliti menggunakan 10 soal pos-tes untuk di analisis. Uji coba 

validitas instrumen soal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Soal

No. Item rtabel rhitung Kesimpulan 
1 0.396 0.799 Valid
2 0.396 0.563 Valid
3 0.396 0.456 Valid
4 0.396 0.8 Valid
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5 0.396 0.02 Tidak Valid
6 0.396 0.526 Valid
7 0.396 0.311 Tidak Valid
8 0.396 0.284 Tidak Valid
9 0.396 0.141 Tidak Valid
10 0.396 0.302 Tidak Valid
11 0.396 0.799 Valid
12 0.396 0.463 Valid
13 0.396 0.467 Valid
14 0.396 0.811 Valid
15 0.396 -0.03 Tidak Valid
16 0.396 0.526 Valid
17 0.396 0.339 Tidak Valid
18 0.396 0.26 Tidak Valid
19 0.396 0.157 Tidak Valid
20 0.396 0.352 Tidak Valid

            Berdasarkan hasil perhitungan 20 soal di atas terdapat 10 soal yang valid 

dan 10 soal yang tidak valid karena nilai rhitung < rtabel. Butir soal yang valid yaitu 

soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14 dan 16. Sedangkan soal yang tidak valid 

yaitu soal nomor 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, dan 20, dapat dilihat pada lampiran 

12.

2. Uji Reliabilitas

             Setelah butir-butir soal telah melalui tahap uji validitas, uji tingkat 

kesukaran selanjutnya butir soal diuji dengan menggunakan uji reliabilitas. 

Tujuan uji reliabilitas ialah untuk mengukur secara konsisten dari instrumen tes.

Berdasarkan uji reliabilitas menggunakan rumus Kuder Rikardondiperoleh nilai 

r11 = 0.699, maka disimpulkan instrumen soal reliabel sedang.
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3. Uji Tingkat Kesukaran

             Uji tingkat kesukaran dilakukan untuk mengetahui apakah soal terlalu 

mudah, terlalu sulit atau sedang. Adapun analisis tingkat kesukaran soal sebagai 

berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal 

No. Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 
1 0.44 Sedang 
2 0.424 Sedang 
3 0.384 Sedang 
4 0.44 Sedang 
5 0.44 Sedang 
6 0.368 Sedang 
7 0.36 Sedang 
8 0.304 Sedang 
9 0.376 Sedang 
10 0.344 Sedang 
11 0.44 Sedang 
12 0.44 Sedang 
13 0.376 Sedang 
14 0.448 Sedang 
15 0.408 Sedang 
16 0.368 Sedang 
17 0.28 Sukar 
18 0.3 Sukar 
19 0.36 Sedang 
20 0.384 Sedang 

           Soal yang baik adalah soal yang sedang. Mempunyai indeks kesukaran 

0.31 sampai 0,70 tergolong pada soal yang sedang dan 0.00 sampai 0.30 

tergolong soal ang sukar. Hasil perhitungan tingkat kesukaran 20 soal kelas 
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eksperimen di atas terdapat 18 soal sedang dan 2 soal yang sukar, terdapat pada 

lampiran 11.

4. Hasil Kesimpulan Uji Coba Tes

             Hasil perhitungan validitas, rebilitas dan tingkat kesukaran tes instrumen 

pada tabel berikut:

Tabel 9
Kesimpulan instrumen soal

Item soal Uji Validitas Tingkat 
Kesukaran

Kesimpulan

1 Valid Sedang Digunakan
2 Valid Sedang Digunakan
3 Valid Sedang Digunakan
4 Valid Sedang Digunakan
5 Tidak Valid Sedang Tidak Digunakan
6 Valid Sedang Digunakan
7 Tidak Valid Sedang Tidak Digunakan
8 Tidak Valid Sedang Tidak Digunakan
9 Tidak Valid Sedang Tidak Digunakan
10 Tidak Valid Sedang Tidak Digunakan
11 Valid Sedang Digunakan
12 Valid Sedang Digunakan
13 Valid Sedang Digunakan
14 Valid Sedang Digunakan
15 Tidak Valid Sedang Tidak Digunakan
16 Valid Sedang Digunakan
17 Tidak Valid Sukar Tidak Digunakan
18 Tidak Valid Sukar Tidak Digunakan
19 Tidak Valid Sedang Tidak Digunakan
20 Tidak Valid Sedang Tidak Digunakan

           Berdasarkan data di atas pada uji validitas, reliabilitas, dan tingkat 

kesukaran soal, maka soal yang akan digunakan peneliti sebanak 10 soal. Soal 
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yang digunakan ialah nomor 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14 dan 16. Peneliti 

menggunakan nomor urut soal 1 sampai 10 dalam penelitian. Soal yang tidak 

digunakan terdiri dari 10 soal yakni nomor 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20.

C. Hasil Analisis Uji Pra Syarat

1. Uji Normalitas

             Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang telah dikumpulkan 

dan diteliti apakah normal atau tidak. Peneliti menggunakan uji normalitas 

dengan uji lieliefors. Uji normalitas data hasil berlajar matematika kelas IV 

MITerpadu Muhammadiyah Sukarame Bnadar Lampung ialah sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Normalitas

Perlakuan Ltabel Lhitung Keputusan uji
Eksperimen 0.173 0.1671 HOditerima
Kontrol 0.173 0.1677 HOditerima

           Berdasarkan tabel di atas bahwa kelas eksperimen di peroleh Lhitung= 

0.1671, dan kelas kontrol Lhitung = 0.1677, dengan taraf signifikan = 0.05. Hal 

ini menunjukan bahwa Ltabel>Lhitung maka HO ditolak, artinya data tersebut 

normal. Terdapat pada lampiran 13.
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2. Uji Homogenitas

             Setelah kedua kelas sampel dinatakan normal, selanjutnya dapat dicari 

nilai homogenitasnya. Peneliti menggunakan iji homogenitas menggunakan uji 

bartlett dari hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 16dan pada tabel 

berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Homogenitas

Kelas χ² hitung χ² tabel Keputusan Kesimpulan 

Eksperimen dan 
Kontrol

2.612 3.841 HO diterima Homogenitas

         Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan chi kuadrat dengan taraf 

signifikan   χ² = 0.05 dengan demikian χ²hitung< χ²tabel, maka HO diterima artinya 

data sampel homogen.

D. Uji Hipotesis

              Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh 

dalam pembelajaran kooperatif tipe makea match di dalam pembelajaran untuk 

mengetahui hasil belajar matematika. Peneliti menggunakan uji t dalam uji hipotesis 

yang meliputi uji kesamaan dua rata-rata pada kelas eksperimen, dengan hipotesis 

penelitiana adalah sebagai berikut: 

H0: µ1 = µ2 Tidak adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make A 

Match terhadap hasil belajar kelas IV MIT Muhammadiyah sukarame 

Bandar Lampung.
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H1: : µ1 ≠ µ2 Adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match 

terhadap hasil belajar kelas IV MIT Muhammadiyah sukarame Bandar 

Lampung.

Uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Uji t

No. Kelas thitung ttabel Keputusan

1 Eksperimen 
dan Kontrol

2.152 1.960 H0 ditolak

         Berdasarkan tabel di atas setelah dilakukan perhitungan uji t dengan taraf 

signifikan 5%, diperoleh thitung = 2.152 dan t(0,025;48), = 1.960, maka thitung  >  t(0,025;48), 

sehingga HO ditolak. Dapat di simpulkan bahwa ada pengaruhmodel pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV 

MITerapadu Muhammadiyah Banadar lampung.

E. Pembahasan 

              Penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make A 

Match untuk membantu siswa dalam belajar dikelas agar tidak merasa jenuh dengan 

mencari pasangan pada salah satu kartu secara cepat dan tepat. Pada penelitian ini 

peneliti menentukan populasi pada semuakelas IV Madrasah IbtidaiyahTerpadu

Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung berjumlah 50 siswa. Kelas IV Thoriq 

Bin Ziad sebagai kelas kontrol dan kelas IV Zaid Bin Stabit sebagai kelas 

eksperimen. Materi yang akan diajarkan adalah operasi hitung campuran pada 

masing-masing kelas 6 kali pertemuan. 
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               Penelitian ini peneliti mengambil kelas IV Madrasah IbtidaiahTerpadu

Muhammadiyan Sukarame Bandar Lampung sebanyak dua kelas untuk dijadikan 

kelas eksperimen dan kelas sampel. Dikarenakan kemampuan masing-masing anak 

disetiap kelas berbeda maka peneliti menentukan kelas sampel dengan menggunakan 

tehnikcluster sampling, dimana sampel terdiri dari kelompok-kelompok. Item 

(individu) didalam kelompok yang terpilih akan di ambil sebagai sampel.Peneliti 

menentukan sampel dengan melihat nilai harian peserta didik dan nilai peserta didik

yang lalu, untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Peneliti mengajar 

dengan 4 pertemuan disetiap masing-masing kelas dengan mendapat perlakuan yang 

berbeda. 

            Hari pertama peneliti memlihat nilai harian siswa kelas IVkepada wali kelas 

untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa yang tidak homogen. Pengambilan 

sampel dengan cara cluster sampling untuk dijadikan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Peneliti melihat pada salah satu kelas nilai ulangan harian dibawah 

KKM. Maka  peneliti memilih kelas Zaid Bin Stabit dijadikan kelas eksperimen dan 

Thoriq Bin Ziad dijadikan kelas kontrol. Perbedaan perlakuan yang diberikan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yakni kelas kontrol memakai model pembelajaran 

kooperatif tipeNumbered Hand Together.dan kelas eksperimen memakai model 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. Empat pertemuan selanjutnya 

dilaksanakan proses belajar mengajar, dan satu pertemuan terahir peneliti melakukan 

tes akhir (pos-tes) untuk mengetahui hasil belajar kelas IV Madrasah 

IbtidaiyahTerpadu Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung.Lembar soal pos-tes
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telah divalidasi oleh dosen matematika yakni Dicky Prastya, M.Pd dan Ida Fiteriani

M.Pd., serata doperiksa oleh guru Dwi Yunita Sari, S.Kom.I sebagai guru kelas IV 

Zaid Bin Stabit. Lembar soal tes akhir yang terdiri dari masing-masing 10 soal 

essay.Pertemuan pertama dan ke dua pada kelas eksperimen peneliti menyampaikan 

materi tentang pengertian operasi hitung campuran dan mengenal sifat-sifat operasi 

hitung. Selama kegiatan pembelajaran peneliti menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match, namun siswa di kelas kurang efektif dikarenakan 

masih banyak bertanya akan model baru yang diterapkan di kelas. Pertemuan ke tiga 

guru menampaikan materi sifat-sifat operasi hitung dilanjutkan dengan penerapan tipe 

Make A Match. Pertemuan ke tiga peneliti menyampaikan materi urutan pengerjaan 

operasi hitung bilangan dan menyelesaikan soal di buku tugas. Pertemuan keeempat

peneliti menyampaikan ekspresi kaliamat dilanjutkan dengan mempraktekan 

pembelajaran tipe Make A Match dalam pertemuan ini siswa sudah mengerti dan 

menikmati proses belajarnya. Pembelajaran masih menerapkan tipe Make A Match. 

             Kegiatan pembelajaran tipe Make A Match mula-mula guru membagi kelas 

menjadi tiga kelompok akni kelompok satu mendapat kartu pertanaan, kelompok dua 

mendapat kartu jawaban dan kelompok tiga sebagai tim penilai. Sebelum guru 

mempersilahkan kelompok satu dan dua untuk mencari pasangan kelompok tersebut 

diberi waktu tiga menit untuk menyelesaikan  soal, selanjutnya guru mempersilahkan 

untuk mencari pasangan kartu dengan tepat dan cepat. Pasangan yang paling cepat 

dan tepat menemukan kartu pasangan ditunjukan kepada tim penilai akan di beri 
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riwed. Selanjutnya masing-masing kelompok yang menemukan pasangan 

berpresentasi didepan kelas. Berikutnya bergantian dengan tim penilai.

              Model pembelajaran kooperatif tipe make a match merupakan model 

pembelajaran secara berpasangan. Apabila peserta didik menemukan pasanganya 

kemudian berpresentasi di depan kelas. Sehingga peserta didik yang kurang bersosial 

dengan peserta didik lain agar bertanya dengan kepada peserta didik lain atas kartu 

yang telah peserta didik dapat. Pada saat pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match peserta didik mempunyai tanggung jawab 

sendiri terhadap kartu yang didapatnya sehingga akan di tanam di ingatan peserta 

didik. Pembelajaran ini melatih peserta didik mandiri, disiplin, dan bertanggung 

jawab. Pembelajaran yang langsung melibatkan peserta didik mampu melatih daya 

ingat dan pemahaman peserta didik sehingga pelajaran yang dipelajari tidah mudah 

untuk dilipakan.

           Pertemuan ke lima peneliti menyampaikan materi persamaan antar sepasang 

kalimat. Pertemuan terakhir peneliti memberikan pos-tes untuk mengetahui hasil 

belajar siswa kelas IV MITerpadu Muhammadiayah Sukarame Bandar Lampung. 

Pembelajaran yang telah di sampaikan pada kelas eksperimen juga di sampaikan pada 

kelas kontrol. Namun pada kelas kontrol peneliti memakai pembelajaran tipe  

Numbered Heands Together.sebagai mana guru biasa malakukan pembelajaran di 

kelas.Numbered Heands Together dimulai dengan guru membagi kelas menjadi 5 

kelompok terdiri dari 5 siswa. Masing-masing kelompok akan mendapat kartu 

pertanyaan (yang telah diberi nomor) dari guru. Selanjutnya guru membagi kartu 
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pertanyaan tersebut, lalu siswa berdiskusi untuk menelesaikan isi kartu pertanyaan 

tersebut dengan waktu yang telah guru tentukan. Setelah waktu diskusi selesai, guru 

memanggil nomor kartu pertanyaan untuk dipresentasikan di depan kelas. Siswa yang 

mendapat nomor tersebut harus mempresentasikan di depan kelas.

             Model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match melibatkan secara 

langsung peserta didik dalam belajar, sehingga suasana belajar matematika menjadi 

menenangkan. Terciptanya suasana belajar yang menyenangkan peserta didik giat 

belajar, pembelajaran yang tidak membosankan dan mencapai hasil belajar yang baik 

memenuhi KKM (Kriteria Kentuntasa Minimum). Model pembelajaran ini dapat 

digunakan oleh guru sebagai dasar kegiatan pembelajaran dengan baik dan sebagai 

suatu alat alternatif dalam usaha untuk meningkarkan hasil belajar peserta didik. 

Model make a match merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan 

untuk mengatasi keterbatasan sarana dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Model pembelajaran ini dapat digunakan oleh para guru sebagai dasar 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, dan sebagai suatu alternatif dalam 

usaha meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ciri utama dari model make a match

adalah peserta didik diminta mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau 

pertanyaan materi tertentu dalam pembelajaran. Salah satu keunggulan dari model 

make a match adalah peserta didik mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan.
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            Setelah peneliti memberikan materi dan perlakuan kepada kelompok 

eksperimen dan kontrol, selanjutnya pada pertemuan terakhir peneliti memberikan 

pos-tes kepada siswa untuk mengetahui hasil belajar matematika. Sebelum 

penggunaan instrumen ini terlebih dahulu soal diuji dengan analisis uji soal. Beberapa 

uji analisis soal yaitu validitas, reliabilitas dan tingkat kesukaran soal. Soal yang 

memenuhi kriteria tersebut dapat dijadikan instrumren dalam penelitian. Instrumen 

yang digunaka sebagai alat ukut hasil belajar 10 butir soal ang memenuhi kriteria 

valid dan reliabel ang bisa digunakan untuk penelitian. Hasil belajar matematika pada 

kelompok eksperimen diperoleh rata-rata 83.2 dan kelompok kontrol diperoleh rata-

rata 78.2, perhitungan dapat dilihat pada lampiran 10. Sehingga menunjukan bahwa 

ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe make a match terhadap hasil belajar 

matematika. Hal ini sesuai dengan perhitungan uji t diperoleh hasil thitung = 2.261 dan 

t(0,025;48)= 1.960, sehingga thitung >t(0,025;48) maka HO ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

tehadap hasil belajar matematika kelas IV MI Terpadu Muhammadiyah Bandar 

Lampung.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

              Berdasarkan analisis uji perbandingan rata-rata pada tahap akhir 

menggunakan uji t diperoleh thitung =  2.261 dan t(0,025;48)= 1.960 pada taraf signifikan 

α = 5%, maka thitung  >  t(0,025;48), akibatnya HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas IV MIT Muhammadiyah Bandar Lampung.

B. Saran 

             Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka peneliti dapat 

memeberi saran sebagai masukan sebagai berikut:

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match bisa dijadikan alternatif 

model pembelajaran yang efektif, dalam penerapanya perlu diperhatikan pada 

peserta didik yang tidak presentasi di depan kelas dikondisikan dengan baik, 

agar pembelajaran menjadi kondusif.

2. Penerapan model pembelajaran make a match perlu diperhatikan dan 

dipersiapkan kartu soal dan kartu jawaban sebelum proses pembelajaran, agar 

tidak banyak waktu yang terbuang dalam pembelajaran.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP) KELAS EKSPERIMEN

Naman sekolah : MIT Muhammadiah Sukarame Bandar Lampung

Kelas/Semester : IV/I

Tema : Selalu Berhemat Energi

Sub Tema : Macam-Macam Sumber Energi

Pembelajaran : 1

Alokasi Waktu : 5 x 35 Menit

A. Kompetensi Inti

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia.

B. Kompetensi Dasar 

1. Bahasa Indonesia

1.1.Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, 

gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman 
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dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku.

1.1.Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan 

tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku.

1.2.Menerangkan dan mempraktikkan teks arahan/petunjuk tentang 

pemeliharaan pancaindera serta penggunaan alat teknologi modern dan 

tradisional secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilahkosakata baku.

2. Ilmu Pengetahuan Alam

2.1.Membedakan berbagai bentuk energi melalui pengamatan dan 

mendeskripsikan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan 

di kehidupan seharihari serta kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat 

dengan Memanfaatkan teknologitersebut

3.   Matematika

3.1.Menyederhanakan kesamaan dua ekspresi menggunakanpenjumlahan, 

pengurangan, atau perkalian pada kedua ruas sehingga diperoleh bentuk 

yang paling sederhana. 

3.2.Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan masalah.

C. Indikator Pencapaian

1. Bahasa Indonesia

1.1.Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang manfaat bentuk energi 

listrik menggunakan bahasa Indonesia.
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1.2.Menerangkan secara lisan dan tulisan tentang manfaat dan cara 

pemakaian benda-benda elektronik secara mandiri menggunakan bahasa 

Indonesia. 

2. IPA

2.1.Mengidentifikasi berbagai bentuk energi dan menjelaskan manfaatnya 

dalam bentuk tulisan, melalui kegiatan observasi.

2.2.Melaporan hasil pengamatan tentang manfaat sumber energi  listrik bagi 

kehidupan manusia, setelah kegiatan observasi berbagai benda 

elektronik.

3. Matematika 

3.1.Mengenali sifat-sifat operasi hitung

3.2.Mengaplikasikan pemahaman persamaan ekspresi matematika dalam 

operasi hitung penjumlahan, pengurangan dan perkalian.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan kegiatan eksplorasi, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan 

tentang manfaat benda-benda elektronik. 

2. Dengan kegiatan observasi, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan 

tentang manfaat berbagai benda elektronik dengan benar. 

3. Dengan kegiatan eksplorasi mengerjakan soal-soal latihan hitung campur, 

siswa mampu mengaplikasikan konsep persamaan ekspresi kalimat 

matematika dalam operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian 

secara benar.

4. Dengan kegiatan eksplorasi, siswa mampu menyajikan teks  laporan hasil  

pengamatan dalam bentuk tabel tentang manfaat benda-benda elektronik dan 

perubahan bentukenergi listrik dengan benar. 

5. Dengan kegiatan pengamatan terhadap benda-benda elektronik , siswa 

mampu  menyajikan dan menerangkan teks arahan/petunjuk  tentang cara 

penggunaan benda-benda elektronik  dengan benar  dalam bentuk buklet.
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E. Materi Pokok

1. Sifat-Sifat Operasi hitung

a. Sifat Komutatif

Sifat komutatif disebut sifat pertukaran. Berikut beberapa contoh sifat 

lomutatif.

2 + 4 = 8 6 x 4 = 24

4 + 2 = 8 4 x 6 = 24

Jadi, 2 + 4 = 4 + 2 jadi, 6 x 7 = 7 x 6

Sifat ini disebut sifat komutatif pada penjumlahan dan sifat komutatif 

pada perkalian. Secara umum sifat ini dapat dapat di tulis a + b = b + a 

dan a x b = b x a, dengan a dan b merupakan bilangan bulat.

b. Sifat Asosiatif

Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Berikut beberapa contoh 

sifat asosiatif.

(4 + 2) + 6 = 12

4 + (2 + 6) = 12 jadi, (4 + 2) + 6 = 4 + (2 + 6)

(2 x 4) x 5 = 40

2 x (4 x 5) = 40 jadi, (2 x 4) x 5 = 2 x (4 x 5)

Sifat ini disebut sifat asosiatif pada penjumlahan, dan asosiatif pada 

perkalian. Secara umum sifat ini dapat dapat di tulis (a + b)+ c = a +( b 

+ c) dan (a x b)x c = a x (b x c), dengan a, b dan c merupakan bilangan 

bulat.

c. Sifat Distributif

Sifat distributif disebut juga sifat penyebaran. Berikut beberapa contoh 

sifat distributif.

2 x (4 + 5) = 18

jadi, (2 x 4) +  (2 x 5) = 18
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Sifat ini disebut sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, Secara 

umum sifat ini dapat dapat di tulis a + (b + c) = (a + b) + (a x  c)  

dengan a, b dan c merupakan bilangan bulat.

2. Ekspresi Persamaan Kalimat

kalimat matematika dikerjakan dengan cara operasi pengurangan dan 

perkalian. Dalam operasi ini perkalian dikerjakan terlebih dahulu, 

daripada pengurangan. 

Contoh:

3 x 4 – 2 = 10  dan  3 x 4 – 2 ≠ 6

8 – 2 x 3 = 2    dan  8 – 2 x 3 ≠ 18

4 – 9 x 2 = 14  dan   4 – 9 x 2 ≠10

F. Metode Pembelajaran

Pendekatan Pembelajaran : Kontektual

Model pembelajaran : Kooperatif 

Metode Pembelajaran : Make a match

G. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan ke I (3 x 35 Menit)

Nama Kegiatan Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi Waktu

Pendahuluan a. Guru memberi salam pembuka.

b. Guru dan siswa berdoa bersama 

sebelum belajar dipimpin oleh ketua 

kelas.

c. Guru mengabsen siswa.

d. Guru memfokuskan siswa dengan 

permainan.

e. Guru memberi tahu tujuan 

10 Menit



68

pembelajaran.

Inti a. Menginformasi

1. Siswa mengamati gambar atau 

buklet yang disediakan guru.

2. Guru meminta siswa untuk 

membaca teks dengan keras.

3. Guru menerangkan materi tetang 

sifat-sifat operasi hitung kepada 

siswa.

b. Mengasosiasi

1. Guru memberikan pre-tes kepada 

siswa.

2. Guru membagi kelas menjadi 

tiga kelompok, yang mana 

nantina kelompok satu menerima 

pertanaan, kelompok dua 

menerima jawaban dan kelompok 

tiga kelompok penilai.

3. Siswa siap menerima intruksi 

selanjutnya dari guru

c. Mengkomunikasi 

1. Guru membagiakan kartu kepada 

kelompok satu dan dua.

2. Ketika kartu sudah diterima oleh 

kelompok satu dan dua.

3. Kelompok satu dan dua mencari 

pasangan yang tepat sesuai isi 

90 Menit
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kartu pertanyaan dan jawaban.

4. Setelah masing-masing siswa 

menemukan pasangan yang tepat 

siswa harus menunjukan kartu 

tersebut kepada salah satu siswa 

kelompok penilai.

5. Kemudian kelompok penilai 

menentukan cocok atau tidak 

pasanagn kartu tersebut dengan 

menjelaskan isi kartu tersebut di 

depan kelas.

Penutup a. Guru bertanya jawab kepada siswa

b. Guru menarik kesimpulan tentang 

meteri pembelajaran

c. Guru memberi penguatan kepada 

siswa terkait materi yang sudah di 

sampaikan 

d. Guru memberi motifas kapada siswa

e. Guru memberi salam penutup

15 Menit

Pertemuan ke II (2 x 35 Menit)

Nama Kegiatan Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi Waktu

Pendahuluan a. Guru dan siswa berdoa bersama 

sebelum belajar dipimpin oleh ketua 

kelas.

b. Guru mengabsen siswa.

c. Guru memfokuskan siswa dengan 

permainan.

5 Menit
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d. Guru memberi tahu tujuan 

pembelajaran.

Inti a. Menginformasi

1. Siswa mengamati gambar atau 

buklet yang disediakan guru.

2. Guru meminta siswa untuk 

membaca teks dengan keras.

3. Guru menerangkan materi tetang 

persamaan ekspresi matematika

kepada siswa.

b. Mengasosiasi

1. Guru memberika pre-tes kepada 

siswa.

2. Guru membagi kelas menjadi 

tiga kelompok, yang mana 

nantina kelompok satu menerima 

pertanaan, kelompok dua 

menerima jawaban dan 

kelompok tiga kelompok penilai.

3. Siswa siap menerima intruksi 

selanjutnya dari guru

c. Mengkomunikasi 

1. Guru membagiakan kartu kepada 

kelompok satu dan dua.

2. Ketika kartu sudah diterima oleh 

kelompok satu dan dua.

3. Kelompok satu dan dua mencari 

60 Menit
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pasangan yang tepat sesuai isi 

kartu pertanyaan dan jawaban.

4. Setelah masing-masing siswa 

menemukan pasangan yang tepat 

siswa harus menunjukan kartu 

tersebut kepada salah satu siswa 

kelompok penilai.

5. Kemudian kelompok penilai 

menentukan cocok atau tidak 

pasanagn kartu tersebut dengan 

menjelaskan isi kartu tersebut di 

depan kelas.

Penutup a. Guru bertanya jawab kepada siswa

b. Guru menarik kesimpulan tentang 

meteri pembelajaran

c. Guru memberi penguatan kepada 

siswa terkait materi yang sudah di 

sampaikan 

d. Guru memberi motifas kapada siswa

e. Guru memberi salam penutup

15 Menit

H. Karakter Siswa Yang di Harapkan

Rasa ingin tahu, tekun dan teliti, kreatif.

I. Sumber dan Media Pembelajaran

Tomi Roanto. dkk,Tematik Terpadu Tema 2 Selalu Berhemat Energi untuk 

SD/MI  Kelas IV, 2013, Sidoarjo:Mesmedia Buana Pustaka.
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Tim Mesmedia Buana Pustaka, Modul Kerja Tematik Terpadu Tema 2 Selalu 

Berhemat Energi untuk SD/MI  Kelas IV, 2013, Sidoarjo:Mesmedia Buana 

Pustaka.

Kartu soal dan kartu jawaban, Sepidol, dan papan tulis.

J. Penilaian

1. Daftar Periksa Tabel Siswa

No. Nama Siswa Kriteria Menemukan Pasangan

Sudah Belum

1. Emha Abdurrozaq Albar

2. Ahmad Rizki Fatahillah

3. Ahyudin Jiwo Alkhairi

4. Rizki Akbar Karamuhu

5. Naya Wulandari 

6. Siti Nur Aila Balqis

7. Rulcan Bilal M.

8. Zulfa Rahma

9. Nazwa

10. Lion Khalifatul M.

11. M. Raihan Daffa A.

12. M. Fakhri Akbar

13. Radhitia Arsya

14. Alfian Yusuf Addha

15. Robbani Fadlu R.

16. Fahima Nurqosim

17. Fariz Zuhari M.

18. Habsyi Fabian Delu

19. M. Bagas Septian



73

20. Siti Nurohmah

21. Zahra Aulia Syakila P.

22. Syadin Marsyi Almalik

23. Zulfa Rahma

24. Risda Siti Dewi

25. Khailla Qeisa Putri K. √
2. Lembar kerja Matematika penilaian hasil belajar.

1. Sebutkan sifat-sifat operasi bilangan hitung!  . . .

2. Berikan contoh operasi hitung yang bersifat asosiatif

3. Hitunglah hasil dari 12 + 3 x 6 = . . .

4. Selesaikan kalimat metematika berikut!

8 – 2 x 3 = . . .

5. Hitunglah operasi hitung campuran berikut!

9 + 4 x 10 = . . .

6. Hitunglah operasi hitung perkalian dan pengurangan berikut!

6 x 5 + 5 = . . .  

7 Sebuah rumah memiliki 5 ruangan jikamasing-masing ruangan mempunai 

3 lampu berapa banak lampu di rumah tersebut?

8 Hasil dari 9 – 2 x 9 = . . .

9 Hitunglah operasi bilangan campur berikut ini, 21 x 2 : 7 = . . . .

10 Hasil dari 2 – 30 : 5 = . . . .
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Jawaban 

1. Komunikatif, asosiatif dan distributif

2. 2 + (2 x 2) = (2 x 2) + (2 x 2)

= 4 + 4 = 8

3. 30

4. 14

5. 49

6. 35

7. 15

8. 9

9. 6

10. 4

Mengetahui,     Bandar Lampung, 25 Agustus 2017

Kepala Sekolah MIT Muhammadiyah     Wali Kelas IV

Sukarame Bandar Lampung

Fita Jumrotus Solihah, S.Pd.I     Dwi Yunita Sari, S.Kom.I



75

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP) EKSPERIMEN

Naman sekolah : MIT Muhammadiah Sukarame Bandar Lampung

Kelas/Semester : IV/I

Tema : Selalu Berhemat Energi

Sub Tema : Macam-Macam Sumber Energi

Pembelajaran : 3

Alokasi Waktu : 5 x 35 Menit

A. Kompetensi Inti

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia.
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B. Kompetensi Dasar 

1. Bahasa Indonesia

1.1.Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan 

sumber daya alam dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku.

1.2.Menyajikan teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber daya 

alam secara mandiri dalam teks bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku.

2. Seni Budaya dan Prakarya

2.1.Membedakan panjang-pendek bunyi, dan tinggi-rendah nada dengan 

gerak tangan.

2.2.Menyanyikan lagu dengan gerak tangan dan badan sesuai dengan tinggi 

rendah nada.

3. Matematika 

3.1.Menyederhanakan kesamaan dua ekspresi menggunakanpenjumlahan, 

pengurangan, atau perkalian pada kedua ruas sehingga diperoleh bentuk 

yang paling sederhana. 

3.2.Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan masalah dengan terkait dengan aktivitas 

seharihari di rumah, sekolah, atau tempat bermain serta memeriksa 

kebenarannya.

4. IPA

4.1.Membedakan berbagai bentuk energi melalui pengamatan dan 

mendeskripsikan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari

4.2.Menyajikan laporan tentang sumberdaya alam dan pemanfaatannya oleh 

masyaraka.
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C. Indikator Pencapaian

1. Bahasa Indonesia

1.1.Menyajika isi teks cerita petualangan tentang si biji jagung

2. Seni Budaya dan Prakarya

2.1.Menyanyikan dan membaca not angka lagu menanam jagung disertai 

dengan anggota badan sesuai tinggi-rendah nada.

3. IPA

1.1.Menjelaskan melalui tulisan berbentuk laporan tentang peranan sumber 

energi matahari dalam kehidupan melalui kegiatan percobaan, 

pengamatan, analisa data dan menarik kesimpulan.

1.2.Melaporkan hasil pengamatan tentang pengaruh energi matahari bagi 

kehidupan manusia.

2. Matematika 

2.1.Melakukan operasi hitung campuran dengan benar.

2.2.Menyatakan persamaan antara sepasang kalimat matematika.

D. Tujuan pembelajaran

1. Siswa mampu mengidentifikasi  pengaruh/manfaat energi matahari dalam 

kehidupan sehari-hari setelah kegiatan pencatatan data hasil percobaan, 

analisis dan menarik kesimpulan. 

2. Siswa mampu menerapkan konsep persamaan ekspresi sepasang kalimat 

matematika menggunakan operasi hitung penambahan, pengurangan, dan 

perkalian dengan benar.  

3. Siswa mampu menggali informasi tentang manfaat energi matahari.

4. Siswa mampu menyajikan dalam bentuk peta pikiran dengan memilih dan 

memilah kosakata baku. 
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E. Materi Pokok

1. Pengertian Hitung Campuran

Operasi hitung campuran adalah operasi hitung ang terdiri atas operasi tambah 

(+), kali (x), bagi (:), dan kurang (-) ang terdapat dalam satu soal. Dalam soal 

operasi hitung campuran, paling sedikit terdapat operasi hitung. Oleh karena itu, 

perlu diketahui operasi hitung mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Dalam 

menyelesaikan operasi hitung campuran, terdapat dua hal yang perlu 

diperhatikan yaitu, tanda operasi hitung dan kurung.

2. Urutan Pengerjaan Operasi Hitung Campuran

a. Operasi penjumlahan (+) dan pengurangan (-) sama kuat. Artinya artinya 

operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu.

Contoh:

9 -5 + 7 = . . .

Jawab: (9 – 5) + 7 = 4 +  7

      = 11

b. Operasi perkalian (x) dan pembagian (:) sama kuat. Artinya artinya operasi 

yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu.

Contoh:

4 x 3 : 6 = . . .

Jawab: (4 x 3) : 6 = 12 :  6

      = 2

c. Operasi perkalian (x) dan pembagian (:) lebih kuat dari pada Operasi 

penjumlahan (+) dan pengurangan (-), artinya operasi perkalian (x) dan 

pembagian (:) dikerjakan terlebih dahulu dari pada operasi penjumlahan (+) dan 

pengurangan (-).

Contoh: 

9 – 2 x 3 = . . . .
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Jawab:

9 – (2 x 3) = 9 – 6

= 3

3. Persamaan Antara Sepasang Kalimat

contoh: 

4 x 4 + 2 x 2 = . . . .

Jawab: Carilah persamaan dengan tidah merubah hasil perhitungan.

4 x 4 = 16 

2 x 2 = 4

Jadi, 16 + 4 = 20

3 x 2 + 2 x 7

4 x 3 + 4 x 2

2 x 2 + 4 x 4

F. Metode Pembelajaran

Pendekatan Pembelajaran : Kontektual

Model pembelajaran : Kooperatif 

Metode Pembelajaran : Make a match

G. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan ke III (3 x 35 menit)

Nama Kegiatan Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi Waktu

Pendahuluan 1. Guru memberi salam pembuka.

2. Guru dan siswa berdoa bersama 

sebelum belajar dipimpin oleh ketua 

kelas.

3. Guru mengabsen siswa.

15 Menit
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4. Guru memfokuskan siswa dengan 

permainan.

5. Guru memberi tahu tujuan 

pembelajaran.

Inti 1. Menginformasi 

1. Guru memberika pre-tes kepada 

siswa.

2. Guru meminta siswa untuk

membaca teks di buku.

3. Siswa menuliskan manfaat sinar 

matahari bagi kehidupan.

4. Guru menerangkan materi tentang 

operasi hitung penjumlahan dan 

perkalian secara tersusun, dan 

operasi hitung campuran.

2. Mengasosiasi

1. Guru membagi kelas menjadi tiga 

kelompok, yangmana nantina 

kelompok satu menerima 

pertanaan, kelompok dua 

menerima jawaban dan kelompok 

tiga kelompok penilai.

2. Siswa siap menerima intruksi 

selanjutnya dari guru

80 Menit
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3. Mengkomunikasi

1. Guru membagiakan kartu kepada 

kelompok satu dan dua.

2. Ketika kartu sudah diterima oleh 

kelompok satu dan dua.

3. Kelompok satu dan dua mencari 

pasangan yang tepat sesuai isi 

kartu pertanyaan dan jawaban.

4. Setelah masing-masing siswa 

menemukan pasangan yang tepat 

siswa harus menunjukan kartu

tersebut kepada salah satu siswa 

kelompok penilai.

5. Kemudian kelompok penilai 

menentukan cocok atau tidak 

pasangan kartu tersebut dengan 

menjelaskan isi kartu tersebut di 

depan kelas.

Penutup a. Guru bertanya jawab kepada siswa.

b. Guru menarik kesimpulan tentang 

meteri pembelajaran.

c. Guru memberi penguatan kepada 

siswa terkait materi yang sudah di 

sampaikan.

d. Guru memberi motifas kapada siswa.

e. Guru memberi salam penutup.

10 Menit
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Pertemuan ke IV (2 x 35 menit)

Nama Kegiatan Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi Waktu

Pendahuluan a. Guru memfokuskan siswa dengan 

permainan.

b. Guru dan siswa berdoa bersama 

sebelum belajar dipimpin oleh ketua 

kelas.

c. Guru memberi tahu tujuan 

pembelajaran.

5 Menit

Inti a. Menginformasi 

1. Guru memberika pre-tes kepada 

siswa.

2. Guru meminta siswa untuk 

membaca teks di buku.

3. Siswa menuliskan manfaat sinar 

matahari bagi kehidupan.

4. Guru menerangkan materi tentang 

ekspresi sepasang operasi hitung 

bilangan dan persamaan antara 

sepasang kalimat matematika.

b. Mengasosiasi

1. Guru membagi kelas menjadi tiga 

kelompok, yangmana nantina 

kelompok satu menerima 

pertanaan, kelompok dua 

menerima jawaban dan kelompok 

60 Menit
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tiga kelompok penilai.

2. Siswa siap menerima intruksi 

selanjutnya dari guru

c. Mengkomunikasi

1. Guru membagiakan kartu kepada 

kelompok satu dan dua.

2. Ketika kartu sudah diterima oleh 

kelompok satu dan dua.

3. Kelompok satu dan dua mencari 

pasangan yang tepat sesuai isi 

kartu pertanyaan dan jawaban.

4. Setelah masing-masing siswa 

menemukan pasangan yang tepat 

siswa harus menunjukan kartu 

tersebut kepada salah satu siswa 

kelompok penilai.

5. Kemudian kelompok penilai 

menentukan cocok atau tidak 

pasangan kartu tersebut dengan 

menjelaskan isi kartu tersebut di 

depan kelas.

Penutup a. Guru bertanya jawab kepada siswa.

b. Guru menarik kesimpulan tentang 

meteri pembelajaran.

c. Guru memberi penguatan kepada 

siswa terkait materi yang sudah di 

sampaikan.

5 Menit
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d. Guru memberi motifas kapada siswa.

e. Guru memberi salam penutup.

H. Karakter yang di Harapkan

Rasa ingin tahu, tekun, dan teliti.

I. Sumber dan media pembelajaran

Tomi Roanto. dkk,Tematik Terpadu Tema 2 Selalu Berhemat Energi untuk 

SD/MI  Kelas IV, 2013, Sidoarjo:Mesmedia Buana Pustaka.

Tim Mesmedia Buana Pustaka, Modul Kerja Tematik Terpadu Tema 2 Selalu 

Berhemat Energi untuk SD/MI  Kelas IV, 2013, Sidoarjo:Mesmedia Buana 

Pustaka.

Kartu soal dan kartu jawaban, Sepidol, papan tulis.

J. Penilaian 

1. Daftar Periksa Tabel Siswa

No. Nama Siswa Kriteria Menemukan Pasangan

Sudah Belum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2. Rubrik kerja 

Kriteria Nama Siswa

Menunjukkan sikap 
tertib, mengikuti 
instruksi, dan 
mengerjakan setiap 
tahapan dengan 
benar.

Menunjukkan sikap 
tertib, mengikuti 
instruksi, tetapi 
kurang tepat dalam 
mengerjakan 
beberapa tahapan.
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Barani 
mempresentasikan 
hasil jawaban di 
depan kelas 

3. Lembar kerja matematika dinilai dengan angka

Hitunglah operasi hitung campuran di bawah ini!

1.  5 x 2 – 2 = . . . .

2. 2 x 8 + 4 = . . . . .

3. 5 + 6 x 5 = . . . .

3. Daftar Periksa Matematika

Kriteria Keterangan

Sudah Belum 

Memperhatikan materi dengan baik 
ketika guru menerangkan

Mampu mengerjakan soal yang telah 
diberikan guru

Mampu menjawab pertanyaan dari guru

3 x 3 + 2 x 34.. . . . . . 5. . . . . .
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Mengetahui, Bandar Lampung, 06 September 2017

Kepala Sekolah MIT Muhammadiyah Wali Kelas IV

Sukarame Bandar Lampung

Fita Jumrotus Solihah, S.Pd.I Dwi Yunita Sari, S.Kom.I
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KARTU PERTANYAAN

Sahabatku.....cari pasangan ku

Sebutkan sifat-sifat operasi hitung 

bilangan!

Sahabatku.....cari pasangan ku

Berikan contoh operasi hitung ang 

bersifat asos,iatif!

Sahabatku.....cari pasangan ku

Hitunglah hasil dari

12 + 3 x 6 = . . . 

Sahabatku.....cari pasangan ku

8 – 2 x 3 = . . . 

Sahabatku.....cari pasangan ku

9 x 4 + 10 = . . .

Sahabatku.....cari pasangan ku

6 x 5 + 5 = . . .



89

Sahabatku.....cari pasangan ku

Sebuah rumah memiliki 5 ruangan, 
jika masing-masing ruangan 
mempunyai 3 lampu, maka berapa 
banyak lampu di rumah tersebut? 

Sahabatku.....cari pasangan ku

9 – 2 x 9 = . . .

Sahabatku.....cari pasangan ku

21 x 2 : 7 = . . .

Sahabatku.....cari pasangan ku

2 – 30 : 5 = . . .

Sahabatku.....cari pasangan ku

Carilah persamaan sepasang kalimat 

berikut : 16 + 4 = . . .

Sahabatku.....cari pasangan ku

Andi memiliki 3 toples yang 
berisi keleng. Masing-masing 
toples tersebut berisi 20 buah 
kelereng, hitungl kelereng Andi!
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Sahabatku.....cari pasangan ku

8 + 3 x 4 = . . .

Sahabatku.....cari pasangan ku

21 : 3 x 5 = . . .

Sahabatku.....cari pasangan ku

Kerjakan ekspresi persamaan 

kalimat berikut

Sahabatku.....cari pasangan ku

Sifat komunikatif di sebut juga 

sifat .....

Sahabatku.....cari pasangan ku

2 x ( 3 + 5) = . . .

Sahabatku.....cari pasangan ku

3 x ( 3 + 3) = . . .
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KARTU JAWABAN

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP) KELAS KONTROL

Naman sekolah : MIT Muhammadiah Sukarame Bandar Lampung

Kelas/Semester : IV/I

Tema : Selalu Berhemat Energi

Sub Tema : Macam-Macam Sumber Energi

Pembelajaran : 1

Alokasi Waktu : 5 x 35 Menit

A. Kompetensi Inti

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia.

B. Kompetensi Dasar 

1 Bahasa Indonesia

1.1.Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, 

gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman 
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dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku.

1.2.Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan 

tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku.

1.3.Menerangkan dan mempraktikkan teks arahan/petunjuk tentang 

pemeliharaan pancaindera serta penggunaan alat teknologi modern dan 

tradisional secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilahkosakata baku.

2 Ilmu Pengetahuan Alam

1.1.Membedakan berbagai bentuk energi melalui pengamatan dan 

mendeskripsikan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.

1.2.Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan 

di kehidupan seharihari serta kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat 

dengan Memanfaatkan teknologitersebut

3 Matematika

3.1.Menyederhanakan kesamaan dua ekspresi menggunakan penjumlahan, 

pengurangan, atau perkalian pada kedua ruas sehingga diperoleh bentuk 

yang paling sederhana. 

3.2.Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan masalah.

C. Indikator Pencapaian

1. Bahasa Indonesia

1.1.Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang manfaat bentuk energi 

listrik menggunakan bahasa Indonesia.
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1.2.Menerangkan secara lisan dan tulisan tentang manfaat dan cara 

pemakaian benda-benda elektronik secara mandiri menggunakan bahasa 

Indonesia. 

2. IPA

2.1.Mengidentifikasi berbagai bentuk energi dan menjelaskan manfaatnya 

dalam bentuk tulisan, melalui kegiatan observasi.

2.2.Melaporan hasil pengamatan tentang manfaat sumber energi  listrik bagi 

kehidupan manusia, setelah kegiatan observasi berbagai benda elektronik.

3. Matematika

3.1.Mengenali sifat-sifat operasi hitung

3.2.Mengaplikasikan pemahaman persamaan ekspresi matematika dalam 

operasi hitung penjumlahan, pengurangan dan perkalian.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Dengan kegiatan eksplorasi, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan 

tentang manfaat benda-benda elektronik. 

2. Dengan kegiatan observasi, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan 

tentang manfaat berbagai benda elektronik dengan benar. 

3. Dengan kegiatan eksplorasi mengerjakan soal-soal latihan hitung campur, 

siswa mampu mengaplikasikan konsep persamaan ekspresi kalimat 

matematika dalam operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian 

secara benar.

4. Dengan kegiatan eksplorasi, siswa mampu menyajikan teks  laporan hasil  

pengamatan dalam bentuk tabel tentang manfaat benda-benda elektronik dan 

perubahan bentukenergi listrik dengan benar. 
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5. Dengan kegiatan pengamatan terhadap benda-benda elektronik , siswa 

mampu  menyajikan dan menerangkan teks arahan/petunjuk  tentang cara 

penggunaan benda-benda elektronik  dengan benar  dalam bentuk buklet.

E. Materi Pokok

1. Sifat-Sifat Operasi hitung

a. Sifat Komutatif

Sifat komutatif disebut sifat pertukaran. Berikut beberapa contoh sifat 

lomutatif.

2 + 4 = 8 6 x 4 = 24

4 + 2 = 8 4 x 6 = 24

Jadi, 2 + 4 = 4 + 2 jadi, 6 x 7 = 7 x 6

Sifat ini disebut sifat komutatif pada penjumlahan dan sifat komutatif 

pada perkalian. Secara umum sifat ini dapat dapat di tulis a + b = b + a 

dan a x b = b x a, dengan a dan b merupakan bilangan bulat.

b. Sifat Asosiatif

Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Berikut beberapa contoh 

sifat asosiatif.

(4 + 2) + 6 = 12

4 + (2 + 6) = 12 jadi, (4 + 2) + 6 = 4 + (2 + 6)

(2 x 4) x 5 = 40

2 x (4 x 5) = 40 jadi, (2 x 4) x 5 = 2 x (4 x 5)

Sifat ini disebut sifat asosiatif pada penjumlahan, dan asosiatif pada 

perkalian. Secara umum sifat ini dapat dapat di tulis (a + b)+ c = a +( b 

+ c) dan (a x b)x c = a x (b x c), dengan a, b dan c merupakan bilangan 

bulat.

c. Sifat Distributif

Sifat distributif disebut juga sifat penyebaran. Berikut beberapa contoh 

sifat distributif.



96

2 x (4 + 5) = 18

jadi, (2 x 4) +  (2 x 5) = 18

Sifat ini disebut sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, Secara 

umum sifat ini dapat dapat di tulis a + (b + c) = (a + b) + (a x  c)  

dengan a, b dan c merupakan bilangan bulat.

2. Ekspresi Persamaan Kalimat

kalimat matematika dikerjakan dengan cara operasi pengurangan dan 

perkalian. Dalam operasi ini perkalian dikerjakan terlebih dahulu, daripada 

pengurangan. 

Contoh:

3 x 4 – 2 = 10  dan  3 x 4 – 2 ≠ 6

8 – 2 x 3 = 2    dan  8 – 2 x 3 ≠ 18 

F. Metode Pembelajaran

Pendekatan Pembelajaran : Kontektual

Model pembelajaran : Kooperatif 

Metode Pembelajaran : Numbered Heads Together

G. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan ke I (3 x 35 menit)

Nama Kegiatan Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi 
Waktu

Pendahuluan a. Guru memberi salam pembuka.

b. Guru dan siswa berdoa bersama 

sebelum belajar dipimpin oleh ketua 

kelas.

c. Guru mengabsen siswa.

d. Guru memfokuskan siswa dengan 

permainan.

10 Menit
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e. Guru memberi tahu tujuan 

pembelajaran.

Inti a. Menginformasi

1. Guru memberika pre-tes kepada 

siswa.

2. Guru menjelaskan isi materi

3. Guru membagi kelas menjadi tiga 

kelompok.

4. Siswa siap menerima intruksi 

selanjutnya dari guru

b. Mengasosiasi

1. Guru membagi kelas ke dalam 

kelompok kecil, msing-masing 

kelompok diberi nomor.

2. Guru memberikan pertanyaan 

kepada masing-masing kelompok 

sesuai nomor pada kartu 

pertanyaan.

3. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berdiskusi 

menemukan jawaban atas masing-

masing pertanyaan.

c. Mengkomunikasi 

1. Guru memangil tiap-tiap kelompok 

ang bernomor sama, untuk 

mempresentasikan di depan kelas.

80 Menit

Penutup b. Guru bertanya jawab kepada siswa.

c. Guru menarik kesimpulan tentang 

15 Menit
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meteri pembelajaran.

d. Guru memberi penguatan kepada 

siswa terkait materi yang sudah di 

sampaikan.

e. Guru memberi motifas kapada siswa.

f. Guru memberi salam penutup.

Pertemuan ke II (2 x 35 menit)

Nama 
Kegiatan

Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi Waktu

Pendahuluan a. Guru dan siswa berdoa bersama 

sebelum belajar dipimpin oleh ketua 

kelas.

b. Guru mengabsen siswa.

c. Guru memfokuskan siswa dengan 

permainan.

d. Guru memberi tahu tujuan 

pembelajaran.

5 Menit

Inti a. Menginformasi

1. Guru memberika pre-tes kepada 

siswa.

2. Guru menjelaskan isi materi

3. Guru membagi kelas menjadi tiga 

kelompok.

4. Siswa siap menerima intruksi 

selanjutnya dari guru.

b. Mengasosiasi

1. Guru membagi kelas ke dalam 

kelompok kecil, msing-masing 

60 Menit
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kelompok diberi nomor.

2. Guru memberikan pertanyaan 

kepada masing-masing kelompok 

sesuai nomor pada kartu 

pertanyaan.

3. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berdiskusi 

menemukan jawaban atas masing-

masing pertanyaan.

c. Mengkomunikasi 

1. Guru memangil tiap-tiap kelompok 

yang bernomor sama, untuk 

mempresentasikan di depan kelas.

Penutup a. Guru bertanya jawab kepada siswa.

b. Guru menarik kesimpulan tentang 

meteri pembelajaran.

c. Guru memberi penguatan kepada siswa 

terkait materi yang sudah di 

sampaikan.

d. Guru memberi motifas kapada siswa.

e. Guru memberi salam penutup.

5 Menit

H. Karakter Siswa Yang di Harapkan

Rasa ingin tahu, tekun dan teliti, kreatif.

I. Sumber

Tomi Roanto. dkk,Tematik Terpadu Tema 2 Selalu Berhemat Energi untuk 

SD/MI  Kelas IV, 2013, Sidoarjo:Mesmedia Buana Pustaka.
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Tim Mesmedia Buana Pustaka, Modul Kerja Tematik Terpadu Tema 2 Selalu 

Berhemat Energi untuk SD/MI  Kelas IV, 2013, Sidoarjo:Mesmedia Buana 

Pustaka.

Kartu soal, Sepidol, dan papan tulis.

J. Penilaian

a. Daftar Periksa Tabel Siswa

Kriteria Nama Siswa

Menunjukkan 
sikap tertib, 
mengikuti 
instruksi, dan 
mengerjakan 
setiap tahapan 
dengan benar.

Menunjukkan 
sikap tertib, 
mengikuti 
instruksi, tetapi 
kurang tepat 
dalam 
mengerjakan 
beberapa tahapan.

Barani 
mempresentasikan 
hasil jawaban di 
depan kelas 
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b. Lembar kerja Matematika dinilai dengan angka

1. Hitunglah hasil dari 12 + 3 x 6 = . . 

2. Selesaikan kalimat metematika berikut!

8 – 5 x 3 = . . .

3. Hitunglah operasi hitung campuran berikut!

9 + 4 x 10 = . . .

4. Hitunglah operasi hitung perkalian dan pengurangan berikut!

6 x 5 + 5 = . . . 

5. Sebuah rumah memiliki 5 ruangan jika masing-masing ruangan memiliki 

2 lampu, berapa banyak lampu yang dibutuhkan jika semua ruangan 

rumah berlampu?

Kunci Jawaban

1. 30

2. 7

3. 49

4. 35

5. 10

Mengetahui,      Bandar Lampung, 30 Agustus 2017

Kepala Sekolah MIT Muhammadiyah      Wali Kelas IV

Sukarame Bandar Lampung

Fita Jumrotus Solihah, S.Pd.I      Hartuti, S.Ag
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP) KELAS KONTROL

Naman sekolah : MIT Muhammadiah Sukarame Bandar Lampung

Kelas/Semester : IV/I

Tema : Selalu Berhemat Energi

Sub Tema : Macam-Macam Sumber Energi

Pembelajaran : 3

Alokasi Waktu : 5 x 35 Menit

A. Kompetensi Inti

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia.

B. Kompetensi Dasar 

1. Bahasa Indonesia

1.1.Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan 

sumber daya alam dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku.
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1.2.Menyajikan teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber daya 

alam secara mandiri dalam teks bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku.

2. IPA

2.1.Membedakan berbagai bentuk energi melalui pengamatan dan 

mendeskripsikan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari

2.2.Menyajikan laporan tentang sumberdaya alam dan pemanfaatannya oleh 

masyaraka.

3. Seni Budaya dan Prakarya (SBdP)

3.1. Membedakan panjang-pendek bunyi, dan tinggi-rendah nada dengan 

gerak tangan.

3.2. Menyanyikan lagu dengan gerak tangan dan badan sesuai dengan tinggi 

rendah nada.

4. Matematika

4.1.Menyederhanakan operasi bilangan campuran (penjumlahan, 

pengurangan, dan perkalian) pada kedua ruas sehingga diperoleh bentuk 

yang paling sederhana.

4.2.Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan masalah dengan efektif permasalahan yang 

berkaitan dengan aktivitas sehari-hari di rumah, sekolah, atau tempat 

bermain serta memeriksa kebenarannya.

C. Indikator Pencapaian

1. Bahasa Indonesia

1.1.Menyajika isi teks cerita petualangan tentang si biji jagung



104

2. Seni Budaya dan Prakarya

2.1.Menyanyikan dan membaca not angka lagu menanam jagung disertai 

dengan anggota badan sesuai tinggi-rendah nada.

3. Matematika 

3.1.Melakukan operasi hitung campuran dengan benar.

3.2.Menyatakan persamaan antara sepasang kalimat matematika.

4. IPA

4.1.Menjelaskan melalui tulisan berbentuk laporan tentang peranan sumber 

energi matahari dalam kehidupan melalui kegiatan percobaan, 

pengamatan, analisa data dan menarik kesimpulan.

4.2.Melaporkan hasil pengamatan tentang pengaruh energi matahari bagi 

kehidupan manusia.

D. Tujuan pembelajaran

1. Siswa mampu mengidentifikasi  pengaruh/manfaat energi matahari dalam 

kehidupan sehari-hari setelah kegiatan pencatatan data hasil percobaan, 

analisis dan menarik kesimpulan. 

2. Siswa mampu menerapkan konsep persamaan ekspresi sepasang kalimat 

matematika menggunakan operasi hitung penambahan, pengurangan, dan 

perkalian dengan benar.  

3. Siswa mampu menggali informasi tentang manfaat energi matahari.

4. Siswa mampu menyajikan dalam bentuk peta pikiran dengan memilih dan 

memilah kosakata baku. 

5. Dengan kegiatan gerak dan lagu, siswa mampu menyanyikan dan membaca

not angka  lagu “Di Timur Matahari” dengan gerak tangan dan badan sesuai 

dengan tinggi rendah nada.
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E. Materi Pokok

1. Pengertian Operasi Hitung Campuran

Operasi hitung campuran adalah operasi hitung ang terdiri atas operasi 

tambah (+), kali (x), bagi (:), dan kurang (-) ang terdapat dalam satu soal. 

Dalam soal operasi hitung campuran, paling sedikit terdapat operasi hitung. 

Oleh karena itu, perlu diketahui operasi hitung mana yang dikerjakan 

terlebih dahulu. Dalam menyelesaikan operasi hitung campuran, terdapat 

dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, tanda operasi hitung dan kurung.

2. Urutan Pengerjaan Operasi Hitung Campuran

a. Operasi penjumlahan (+) dan pengurangan (-) sama kuat. Artinya 

artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu.

Contoh:

9 -5 + 7 = . . .

Jawab: (9 – 5) + 7 = 4 +  7

      = 11

c. Operasi perkalian (x) dan pembagian (:) sama kuat. Artinya artinya 

operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu.

Contoh:

4 x 3 : 6 = . . .

Jawab: (4 x 3) : 6 = 12 :  6

      = 2

c. Operasi perkalian (x) dan pembagian (:) lebih kuat dari pada 

Operasi penjumlahan (+) dan pengurangan (-), artinya operasi perkalian (x) 

dan pembagian (:) dikerjakan terlebih dahulu dari pada operasi penjumlahan

(+) dan pengurangan (-).

Contoh: 

9 – 2 x 3 = . . . .

Jawab:  9 – (2 x 3) = 9 – 6

                   = 3
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3. Persamaan Antara Sepasang Kalimat

contoh: 

4 x 4 + 2 x 2 = . . . .

Jawab: Carilah persamaan dengan tidah merubah hasil perhitungan.

4 x 4 = 16 

2 x 2 = 4

Jadi, 16 + 4 = 20

3 x 2 + 2 x 7

4 x 3 + 4 x 2

2 x 2 + 4 x 4

F. Metode Pembelajaran

Pendekatan Pembelajaran : Kontektual

Model pembelajaran : Kooperatif 

Metode Pembelajaran : Numbered Heads Together

G. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan ke III (3 x 35 menit)

Nama Kegiatan Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi Waktu

Pendahuluan a. Guru memberi salam pembuka.

b. Guru dan siswa berdoa bersama 

sebelum belajar dipimpin oleh ketua 

kelas.

c. Guru mengabsen siswa.

d. Guru memfokuskan siswa dengan 

permainan.

e. Guru memberi tahu tujuan 

pembelajaran.

10 Menit
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Inti a. Menginformasi

1. Guru memberika pre-tes kepada 

siswa.

2. Guru meminta siswa untu 

membaca teks di buku.

3. Siswa menuliskan manfaat sinar 

matahari bagi kehidupan.

4. menerangkan materi tentang 

operasi hitung penjumlahan dan 

perkalian secara tersusun, dan 

operasi hitung campuran.

b. Mengasosiasi

1. Guru membagi kelas ke dalam 

kelompok kecil.

2. Guru memberikan kartu 

pertanyaan Matematika kepada 

masing-masing kelompok sesuai 

nomor pada kartu pertanyaan.

3. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berdiskusi 

menemukan jawaban atas masing-

masing pertanyaan.

c. Mengkomunikasi 

1. Guru memangil tiap-tiap 

kelompok yang bernomor sama, 

untuk mempresentasikan di depan 

kelas.

80 Menit

Penutup a. Guru bertanya jawab kepada siswa. 15 Menit
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b. Guru menarik kesimpulan tentang 

meteri pembelajaran.

c. Guru memberi penguatan kepada 

siswa terkait materi yang sudah di 

sampaikan.

d. Guru memberi motifas kapada siswa.

e. Guru memberi salam penutup.

Pertemuan ke IV (2 x 35 menit)

Nama Kegiatan Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi Waktu

Pendahuluan a. Guru memfokuskan siswa dengan 

permainan.

b. Guru dan siswa berdoa bersama 

sebelum belajar dipimpin oleh ketua 

kelas.

c. Guru memberi tahu tujuan 

pembelajaran.

7 Menit

Inti a. Menginformasi 

1. Guru memberika pre-tes kepada 

siswa.

2. Guru meminta siswa untu 

membaca teks di buku.

3. Siswa menuliskan manfaat sinar 

matahari bagi kehidupan.

4. Guru menerangkan materi tentang 

ekspresi sepasang operasi hitung 

bilangan dan persamaan antara 

sepasang kalimat matematika.

20 Menit
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b. Mengasosiasi

1. Guru membagi kelas ke dalam 

kelompok kecil.

2. Guru memberikan kartu pertanyaan 

Matematika kepada masing-masing 

kelompok sesuai nomor pada kartu 

pertanyaan.

3. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berdiskusi 

menemukan jawaban atas masing-

masing pertanyaan.

d. Mengkomunikasi 

1. Guru memangil tiap-tiap kelompok 

yang bernomor sama, untuk 

mempresentasikan di depan kelas.

Penutup b. Guru bertanya jawab kepada siswa.

c. Guru menarik kesimpulan tentang 

meteri pembelajaran.

d. Guru memberi penguatan kepada 

siswa terkait materi yang sudah di 

sampaikan.

e. Guru memberi motifas kapada siswa.

f. Guru memberi salam penutup.

8 Menit

H. Karakter yang di Harapkan

Rasa ingin tahu, tekun, dan teliti.
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I. Sumber dan media pembelajaran

Tomi Roanto. dkk, Tematik Terpadu Tema 2 Selalu Berhemat Energi untuk 

SD/MI  Kelas IV, 2013, Sidoarjo:Mesmedia Buana Pustaka.Tim Mesmedia 

Buana Pustaka, Modul Kerja Tematik Terpadu Tema 2 Selalu Berhemat Energi 

untuk SD/MI  Kelas IV, 2013, Sidoarjo:Mesmedia Buana Pustaka.

Kartu soal, Sepidol, dan papan tulis.

J. Penilaian 

1. Rubrik kerja 

Kriteria Nama Siswa

Menunjukkan sikap 
tertib, mengikuti 
instruksi, dan 
mengerjakan setiap 
tahapan dengan 
benar.

Menunjukkan sikap 
tertib, mengikuti 
instruksi, tetapi 
kurang tepat dalam 
mengerjakan 
beberapa tahapan.

Barani 
mempresentasikan 
hasil jawaban di 
depan kelas 

2. Lembar kerja matematika dinilai dengan angka
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kerjakan soal di bawah ini dengan benar besertakan alasan !

No. Soal Benar Salah Alasan

1.

2.

3.

4 x 3 + 2 = 2 x 3 + 4

7 x 3 – 1 = 6 x 3 + 2

8 x 3 – 4 = 4 x 3 + 8

Hitunglah operasi hitung campuran di bawah ini!

4.  5 x 2 – 2 = . . . .

5. 2 x 8 + 4 = . . . . .

3. Daftar Periksa Matematika

Kriteria Keterangan 

Sudah Belum 

Memperhatikan materi dengan baik ketika guru 

menerangkan

Mampu mengerjakan soal yang telah diberikan guru

Mampu menjawab pertanyaan dari guru

3 x 3 + 2 x 36. . . . . .

8. . . . . .

7. . . . . .

4 x 2 + 2 x 2 10. . . . . .9. . . . . .
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Mengetahui, Bandar Lampung, 05 September 2017

Kepala Sekolah MIT Muhammadiah Wali Kelas IV

Sukarame Bandar Lampung

Fita Jumrotus Solihah, S.Pd.I Hartuti, S.Ag



113

KARTU PERTANYAAN

Sahabatku.....cari pasangan ku

Sebutkan sifat-sifat operasi hitung 

bilangan!

Sahabatku.....cari pasangan ku

Berikan contoh operasi hitung ang 

bersifat asos,iatif!

Sahabatku.....cari pasangan ku

Hitunglah hasil dari

12 + 3 x 6 = . . . 

Sahabatku.....cari pasangan ku

8 – 2 x 3 = . . . 

Sahabatku.....cari pasangan ku

9 x 4 + 10 = . . .

Sahabatku.....cari pasangan ku

6 x 5 + 5 = . . .
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KARTU JAWABAN

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku

Sahabatku.....cari 
pasangan ku
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DOKUMENTASI PENELITIAN MIT MUHAMMADIYAH BANDAR 

LAMPUNG

Gambar 1. Peneliti foto bersama kepala sekolah MIT Muhammadiyah Bandar 
Lampung
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Gambar 2. Peneliti menerangkan meteri di kelas eksperimen

Gambar 3. Saat menerapkan tipe make a match, siswa sedang mencari pasangan
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Gambar 4. Suasana pos-tes pada kelas eksperimen

Gambar 5. Suasana belajar pada kelas kontrol
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Gambar 6. Menerapkan tipe numbered heads togetrher, siswa sedang diskusi 
menylesaikan soal yang ada di kartu.

Gamabar 7. Siswa mempresentasikan jawaban didepan kelas sesuai nomor urut
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Gambar 8. Suasana pos-tes pada kelas kontrol
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Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 

Lampiran 9 Lampiran 10



Rumus Korelasi Pruduk Momen soal nomor 2:

rxy   =                NƩ − (Ʃ )(Ʃ )																		
    { Ʃ − (Ʃ ) }	{ Ʃ ² − (Ʃ )²}

rxy   =             25 (2148) − (53)(960)																		
   {25(141) − (53) }	{25(38266 − (960)²}

rxy   =             (53700) − (50880)																								
   {(3525) − (2809) }	{(956650) − (921600)}

rxy   =           2820								
   	(716)(35050)

rxy   =          2820						
   	(25095800)

rxy =   2820		
     5009

rxy = 0,562



Perhitungan Analisis Tingkat Kesukaran

Rumus : 

1. P = = 0,44 (mudah)

2. P = = 0,424 (sedang)

3. P = = 0,384 (sedang)

4. P = = 0,44 (sedang)

5. P = = 0,44 (sedang)

6. P = = 0,368 (sedang)

7. P = = 0,36 (sedang)

8. P = =0,304 (sedang)



9. P = = 0,376 (sedang)

10.P = = 0,344 (sedang)

11.P = = 0,44 (mudah)

12.P = = 0,44 (sedang)

13.P = = 0,376 (sedang)

14.P = = 0,448 (sedang)

15.P = = 0,408 (sedang)

16.P = = 0,368 (sedang)

17.P = = 0,28 (sukar)

18.P = =0,246 (sukar)

19.P = = 0,58 (sedang)

20.P = = 0,36 (sedang)



Perhitungan Manual Reliabilitas Item Tes

Menggunakan rumus : r11 = ( ) ( ² Ʃ² )

r11 = ( ) (1- ,,

r11 = (	 	) (1- 0,3289969)

r 11 = (1,041667) (0,6710031)

r11 = 0,6989618

dengan demikian r11 > rtabel  maka soal-soal tersebut reliebel.



Perhitungan Manual Normaliatas

Langkah-langkah uji liliefors:

1. Hipotesisi

HO = sampel berasal dari distribusi normal

H1 = sampel tidak berasal dari distribusi normal

2. Taraf signifikan 

= 5%

3. Uji statistik

       = │ ( ) − ( )|
4. Komputasi

Ʃx = 2090

Ʃx² = 177050

N = 25

X bar = 83,6

S = 
	(Ʃ ) (Ʃ )²

	( )



S = 
	( ) ( )²

	( )

S = 
	( ) ( )

	( )

S = 
	

S = √96,91667 = 9,844626

Zᵢ = 
ᵢ	 	 	 	

Zᵢ = 
	–	 , 	

,
Zᵢ = -1, 381412

Perhitungan Zᵢ dapat dilihat pada tabel selanjutnya



Perhitungan Manual Chi Kuadrat

Uji homogenitas menggunakan uji barlett : 

1. Hipotesisi 

H0 : = = ... = 

H1 : tidak semua varians sama

2. Taraf signifikan

= 5%

3. Statistik uji

4. Komputasi

F1 = 25 -1 = 24

F2 = 25 -1 = 24

Ʃfʲ = 50

Variansi Sj²

Sj² = 89,333

SS1 = f1 x S1²

SS1 = 24 x 89,333

SS1 = 2144

RKG = 
Ʃ ᵢ
Ʃ ᵢ

= = 67,45833

f log RKG = 48 x log 67,45833 = 87,79371



C = 1 + 	( ) ( Ʃ - ₁ + ₂ )

= 1 + 	( ) ( + - )

= 1 + (0,33) ( 0,0625) 

= 1 + 0.020625

= 1,020625

Sehingga: X² = 
.

, (87,79371 - 86,63567) 

   = 2,256461 x 1,15804

    = 2,613072
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BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan 
secara sadar dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan anak ke arah 
dewasa._ Pendidikan adalah suatu prose yang mempengaruhi peserta didik supaya 
mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkunganya. Sekolah sebagaii 
suatu lembaga pendidikan formal., 

secara sistematis merencanakan bermacam-macam lingkungan yakni lingkungan 
pendidikan yang menyediakan berbagai kesempatan bagi peserta didik untuuk 
melakukan kegiatan belajar dengan berbagai kesempatan belajar itu, pertumbuhan dan 
perkembangan peserta didiik diarahkan dan didorong pencapaian tujuan yang
dicita-citaakan. Sesuai dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 78: ?(((((( ((((((((((( ((((( ((((((( 
((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((( 
Artinya:”dan Allah mengeluarkan kamudari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan dan
hati,agar kamu bersyukur”. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajari kita apa yang sebelumnya tidak kita 
ketahui, yaitu sesudah Allah mengeluarkan dari perut ibu tanpa mengetahui sesuatu 
apapun. Allah menngkaruniakan kepada kita akaal untuk memahami dan membedakan 
antara yang baik dan yang buruk.. Allah meemebuka mata kita untuk melihat apa yang 
tidak kita lihat sebelumnya, dan memberi kita telinga untuk mendengar sehingga 
sebagiaan kita memahami perbincangan yang lain. Manusia harus bersyukur kepada 
Allah SWT. atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Dilarang bersikap 
sombong karena ilmunya. 

Sebab, pada waktu dilahirkan manusia tidak mempunyai ilmu sedikitpun, dan ilmu yang 



dimiliki sekarang tidak seberapa jika dibandingkan ilmu yang dimiliki Allah SWT. Belajar 
adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam
kemampuan (competencies), keterampilan (skills), dan sikap (attitude) yang diperoleh 
secara bertahap dan berkelanjutan._ 

Belajar merupakan proses perubahan tingkaah laku sseorang terhadap sesuatu situasi 
tertentu yang disebabkan oleh pengalaamanya yang berulang-ulang. Cara belajar 
dengan mendengarkan ceramah dari guru memang merupakan wujud dari interaksi 
tersebut.. Namun, belajar hannya dengan mendengarkan saja patutt diragukan 
efektifitasnya. Hal yang perlu diperhatikan agar bisa terjadi kegiatan belajar pada siswa., 

maka siswa harus secara aktif terlibat dalam pembelaajaran. Perubahan perilaku sebagai 
hasil belajar hanya mungkiin terjadi antara siswa dengan sumbeer-sumber belajar. Dan 
inilah yang harus dilakukan guru dalam krgiatan pembelajaran. Peran guru adalaah 
menyediakan, menunjukan dan membimbing agar siswa dapat berhasil dalam 
pembelajaranya, terutama dalam mata pelajaraan matematika yang dianggap suliit bagi 
siswa kalas IV MIT Muhammadiyah Bandar Lampung. 

Matematika menurut Soedjadi yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada 
kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif. Siswa Sekolah Dasar menurut Piaget mereka 
berada dalam fase operasional konkrit. Kemampuan yang tampak dalam fase ini
kemampuan dalam proses berfikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, 
meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkrit._ Pentiingnya peranan 
matematiika dalam dunia pendidiikan perlu dilakukan usaha untuk menguasai 
pengetahuan matematika. 

Siswa diharapkan memiliki motifasi yang tinggi sehingga dapat menguasaii matematika 
dengan baik. Demikian pentingnnya matematika, diharapkan pembelajaran matematika 
menjadi salah satu mata pelajjaran yang menyenangkan dan dimengerti oleh siswa. 
Namun, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mata pelajaran matematika masih merupakan 
pelajaran yang dianggap sulit, membosankan., 

dan sering menimbullkan masalah dalam belajar. Kondisi mengakibatkan hasil belajar 
matematika kurang optimal. Kondiisi ini dialami pada siswa di MIT Muhammadiyah 
Bandar Lampung dengan menggunakan Kurikulum 2013. Dibawah ini nilai hasil pra 
penelitian di MIT Muhammadiyah Bandar Lampung kelas IV Zaid Bin Tsabit dan Thoriq 
Bin Ziyad pada mata pelajaran matematika, sebagai berikut: Tabel 1 Daftar Nilai MID 
Siswa Kelas IV Zaid Bin Tsabit dan Thoriq Bin Ziyad Mata Pelajaran Matematika MIT 
Muhammadiyah Bandar Lampung Interval _Frekuensi _Persen (%) _Keterangan _KKM _ 
_80-84 _2 _4% _Tuntas _= 65 _ _75-79 _4 _8% _Tuntas _ _ _70-74 _5 _10% _Tuntas _ _ 



_65-69 _7 _14% _Tuntas _ _ _55-59 _10 _20% _Tidak Tuntas _< 65 _ _50-54 _7 _14% 
_Tidak Tuntas _ _ _45-49 _5 _10% _Tidak Tuntas _ _ _40-44 _4 _8% _Tidak Tuntas _ _ 
_35-39 _6 _12% _Tidak Tuntas _ _ _ _?=50 siswa _100% _ _ _ _Sumber: Nilai MID Semester 
Genap Siswa Kelas IV Tahun Ajaran 2016/2017 Berdasarkan tabel di atas, diketahui 
bahwa Kriteria Ketuuntasan Minimum (KKM) mata pelajaran matematika kelas IV MIT 
Muhammadiyah Bandar lampung ialah 65. 

Siswa yang nilainya lebih besar atau sama dengan 65 dinyatakan lulus, siswa yang lulus
ialah 23 siswa atau 38%. Sedangkan siswaa yang nilainya kurang dari 65 dinyattakan 
belum lulus, siswa yang belum lulus ialah 27 siswa atau 62%, hal ini menimbulkan 
kesenjangan antara apa yang diharapkan dalam mempelajari matematika dengan yang 
terjadi di lapanagan. 

Disatu sisi matematika mempunyai peranan penting dalam pembenttukan pola fikir 
serta sikap dalam kehidupan sehari-hari. Disiisi lain banyak siswa kurrang termotifasi 
untuk mempelari matematika. Kondisi tersebut dialami oleh siswa kelas IV di MIT 
Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung yang kurang tertariik untuk pembelajaran 
matematika, siswa sibuk dengan aktifitas sendiri dan cenderung menunggu jawaban 
dari ttemanya. 

Siswa yang aktif akann mendapat kepuasan dalam pembelajaran, namun siiswa yang 
kurang antusias hanya mengikuti proses pembelajaran saja tiidak mendapat 
pemahaman materi yang diajarkan. Model pembelajran matematika yang diterapkan 
guru kurang menyenangkan kurang memahamii materi yang disampaikan, sehingga 
siiswa menjadi bosan, jenuh, dan tidak nyaman dalam pembelajaran. 

Kurangnya perhatian guru kepada siswa yang kurang memahami pembelajarann 
matematika menyebabkan siswa hanya aktif bermaiin dalam pembelajaran matematika
dan enggan untuk belajar matematika. Siswa yang kurang terlibatkan dalam 
pembelajjaran mengakibatkan siswa cepat melupakan materi yang dipelajari. Sehiingga 
menyebabkan rendahnya hasil pembelajaran matematika.. 

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diterapkan sebuah model pembelajaran yang
menarik, menyenangkan dan melibatkan individu siswa dalam pembelajaran. Untuk 
mengetahui hasiil pembelajaran matematika yang baik, maka perllu perubahan dalam 
memiilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Keberhasilan siswa 
dalam proses belajar ditandai dengan meningkatnya kemampuan pemahaman konsep 
materi yang telah diajarkan, sebagaii tolak ukurnya adalah KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal). Hal inii akan tercapai apabila siswa senang dalam pembelajaran dan dilibatkan 
secara langsung aktif dalam pembelajaran. 



Tentu hal ini tergantung pada model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam 
proses belajar dan pembelajaran di kelas.. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
pengaruh model pembelajaran tipe Make A Match terhadap hasil belajar matematika
khusussnya pada materi operasi hiitung perkalian, pembagiian dan campur. 

Alasan peneliti menggunaakan model pembelajaran tersebutt karena dapat 
meningkatkan aktifiitas atau keterlibatan belajar siswa baik secara kognitif atau fisik,, 
kedisiplinan siswa untuk belajar, dan efektif untuk mengembangkan keterampilan sosiial 
siswa untuk hasil belajar yang baik. Penelitian ini peneliiti hanya meneliti hasil penilaian 
dari ranah kognitiif. 

Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi 
masalah sebagai berikut : Kurang tepatnya model pembelajaran yang diterapkan guru di 
kelas.. Kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika, sehingga siswa kurang 
memperhatikan pelajaran. Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelasaikan soal 
matematika. Batasan Masalah Dalam masalah ini peneliti memberiikan batasan masalah 
demi tercapaainya tujuan penelitian. 

Adapau masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya membahas pengaruh model 
pembelajaran kooperatif tipe Make A Match terhadap hasil belajar matematika siswa 
kelas IV MIT Muhammadiyah Bandar Lampung. Rumusan Masalah Berdasarkan 
identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
ialah “adakah pengarruh model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match terhadap
hasiil belajar matematika siswa kelas IV MIT Muhammadiyah Bandar Lampung?”. 

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
tujjuan dalam penelitian ini adalah untuk mengettahui pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe Make A Match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV MIT 
Muhammadiyah Bandar Lampung”. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan masukan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga 
dapat bermanfaat bahan pemikiran dalam usaha untuk membina dan membekali 
pesertadidik yang lebih baik.penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat 
bermanfaat bagi: Guru Menambah wawasan berfikiir dan bertindak dalam mengatasi 
kesulitan belajar pada siswa. 

Menanamkan pemahaman., pengertian dan sikap yang baik pada siswa. Memperbaiki 
kinerja yang kurang optimal dalam pengelolaan pembelajaran . Siswa Meningkatkan 
kreatifitas berfikir siswa Menciptakankan suasana pembellajaran menyenangkan 
sehingga siswa antusias mengikuti pembelajaran. Meningkatkan pola kerja sama, saling 



membantu, dan berkomunikasi secara ilmiah. 

BAB II LANDASAN TEORI Belajar dan Pembelajaran Belajarsecara umumdapat 
diartikansebagaiproses perubahanperilaku akibat interaksiindividu denganlingkungan._ 
Slametomenyatakan bahwabelajar adalah suatu proses usaha yangdilakukan seseorang 
untukmemperoleh suatuperubahan tingkah laku yang baru secarakeseluruhan, sebagai 
hasil pengalamanyasendiri dalam interaksi dengan lingkunganya._ 

Vigotsky berpendapatbahwa belajar adalahmembangun kerja sama secarasosial 
dalammendefinisikanpengetahuan dan lain-lain, yangterjadi melaluipembangunan 
peluang-peluangsecara sosial. Morganberpendapat bahwa belajar adalah 
perubahanperilakuyang bersifatpermanensebagai hasildari pengalamanya. Travers, 
balajatadalah prosesmenghasilkan penyesuaiantingkah laku. 

Seperti surat al-‘Alaq ayat 1-5 sebagai berikut: (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( 
(((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((( (((( (((((((( 
((( Artinya: “Bacalah, dengan nama Tuhanmu, Yang Menciptakan. YangMenciptakan 
manusia berbahan segumpaldarah. Bacalah, demi Tuhanmu Yang Maha Mulia. Yang 
mengajar melalui perantaraan pena. 

Dialah yang mengajar kepada manusia tentang yang tidak ia ketahui. Maka ayat 
diatasadalah bahwa periintahuntuk belajar, menuntut ilmu. Perintah yang 
dimaksuddalam ayatt ini bersifat umum, tidak tertuju pada ilmu saja, dengan 
demikiankewajiban untuk menuntut ilmu. Oleh karenaitu islam mendidik umatnya 
agarmenjadi umat yang pandai. Allah swt menjelaskanbahwa dia mengajarkan 
manusiadengan pena. 

Penna merupakansebuah benda mati dan beku. Namunsetellah digunakan oleh 
manusiabisa dipahami secara orang lain. Dengan pena maka manusiabisa mencatat 
segalaillmu pengetahuan. Allah swt menjelaskanbahwa Diamengajarkan manusiaapa
yang tidakdiketahuinya. Manusialahir kedunia ini dalam keadaan tidak diketahuinya. 
Manusialahir ke dunia inidalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. 

KemudiaAllah swt menganugrahkanpendengaran dan penglihatan agarmemudahkan 
manusia untuk belajar dan menunut ilmu sebanyak-banyaknya. Tujuan belajar 
adalahsejumlah hasil belajjaryang menunjukanbahwa siswa telah melakukanperbuatan 
belajar., yang umumya meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yangbarru, 
yang diharapkan tercapai oleh siswa._ 

Bentuknya berupa, keemampuanberfikir kritis dan kreatif , sikap terbuka dan demokratis, 



meneriima pendapat orang lain dan lain-lain. Pembelajaran sebagai prosess modifikasi 
dalam kapasitas manusia yang bisa dipertahankan dan ditingkatkan levelnya._ Salah 
satubentuk pembelajaran adalah pemprosesan indiividu. 

Hal ini bisadianalogikan dengan pikiran atau otak kita yang berperan layaknya komputer 
dimanaada inputdan menyimpan informasi di dalamnya. Selanjutnya dilakukanolehotak 
kita adalah bagaimana memperoleh materi materi informasi tersebut baikberupa 
gambaranmaupun tulisan. Kesuksesanseringkali membuat kitacenderung mengubah 
pola pendekatan kita dalam belajar. 

Meski demikian, kegagalan juga bisa menjadi atas perubahan atau modifikasi tersebut. 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Pengertian Pembelajaran Kooperatif 
Kooperatif bersifat kerja sama. Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas 
meliputi semua jenis kerja kelompok termasukbentuk-bentuk yang lebih diarahkan oleh 
guru._ 

Sintak pembelajaran koperatif adalah informasi, pengarahan-strategi, membentuk
kelompokheterogen, kerja kelompok, presentasi hasil belajar, dan pelaporan._ 
Sebagaimana telah Allahwahyukan dalam al-quran surat as-syura ayat 38 sebagai 
berikut: ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( 
(((((((((( (((( Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan salat, sedangurusan mereka (diputuskan) denganmusyawarah 
antara mereka; dan merekamenafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 
mereka.

Ayat tersebut Allah menyerukanagarumat Islam mengesakan dan menyembah Allah 
SWT. Menjalankan shalatfardu limawaktutepat pada waktunya. Apabila 
merekamenghadapi masalahmaka harus diselesaikan dengan cara musyawarah.
Rasulullah SAW sendiri mengajak parasahabatnyaagar mereka bermusyawarahdalam 
segala urusan, selain masalah-masalah hukumyang telah ditentukan oleh Allah SWT. 

Tipe Make A Match Model pembelajaran Make A Match merupakanmodel pembelajaran 
yang dikembangkanLorna Curran. Ciri utama model pembelajaran Make A Macth adalah 
siswa dimintamencari pasangan kartuyang merupakan jawaban atau pertanyaan materi 
tertentu dalam pelajaran._ Metode pembelajajanmencari pasangan (Make A Match) 
merupakanmetode pembelajaran kelompokyang memiliki dua oranganggota. 

Masing-masing kelompoktidakdiketahui sebelumnya, tetapidicari berdasarkankesamaan 
pasanganmisalnya pasangan soal dan jawaban._ Berdasarkan pendapat para ahlii 
dapatdisimpulkan bahwamodel pembalajaran, kooperatif tipe Make a Matchadal model 



yangmengajak siswa mencari pasangansambil belajr mengenai suatu konsepatau topik 
melalui permainan pasangan dalamsuasana belajaaryang menyenaangkan. 

Langkah-Langkah Pembelajaran Tipe Make A Match Menurut para ahli setiap 
pembelajaran Make A Match memiliki langkah-langkah dalam pelaksananya, agamudah 
diterapkan dalam pembelajaran dikelas. Langkah-langkah Make A Macth menurut 
MiftahuHuda dapat dilihat pada kegiatan pembelajaran berikut ini: Guru menyampaikan 
materiatau memberi tugas kepada siswa untuk mempelajari dirumah. Siswa dibagi 
kedalam 2 kelompok. Keduakelompokdiminta untuk berhadap-hadapan. 

Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban kepada 
kelompok B. Guru menyampaikan kepadasiswa bahwa mereka harus 
mencari/mencocokan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok lain. Guru juga perlu 
menyampaikan batasan maksimum waktu yang ia berikan kepada mereka. Guru 
meminta semua kelompok A untuk mencari pasanganya di kelompok B.

Jika mereka sudah menemukan pasanganya masing-masing guru meminta mereka 
melaporkan diri kepadanya. Guru mencatat mereka pada kertas yang sudah disiapkan. 
Jika waktu sudah habis, mereka harus diberitahu bahwa waktu sudah habis. Siswa yang 
belum menemukan pasangan diminta untuk berkumpul tersendiri. Guru memanggil satu 
pasangan untuk presentasi.

Pasangan lain dan siswa yang tidak mempunyai pasangan memperhatikan dan 
memberikan tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak. Terakhir, guru 
memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan pertanyaan dan jawaban dari
pasanagan yang memberikan presentasi. Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu 
seterusnya sampai seluruh pasangan melakukan presentasi._ 

Menurut Rusman langkah-langkah Make A Match adalah: Guru menyiapkan beberapa 
kartu yang berisi beberapa konsep/topik yang cocok untuk sesi review (satu sisi kartu 
berupa kartu soal dan sisi sebaliknya berupa kartu jawaban). Setiap siswa mendapa satu 
kartu danmemikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Siswa mencari 
pasanagan yang mempunyaikartu yang cocok dengan kartunya (kartu soal/kartu
jawaban). 

Siswa yang dapat mencocokan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. Setelah satu 
babak kartu dikocok agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya, 
demikian seterusnya. Kesimpulan._ Sedangkan menurut Agus Suprijono, hal-hal yang 
perlu dipersiapkan jika pembelajaran dikembangkandengan Make A Matchadalah 
kartu-kartu. 



Kartu-kartu tersebutmemiliki pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainya berisi 
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Langkah berikutnyaadalah guru 
membagikomunitas kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan 
kelompok membawa karti-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah 
kelompok pembawa kartu-kartu berisijawaban-jawaban. Kelompok ketiga adalah 
kelompok penilai. 

Aturlah posisi kelompok-kelompok tersebut membentuk huruf huruf U. Upayakan 
kelompok pertama dan kedua berjajar saling berhadapan. Jika masing-masing 
kelompoksudahberada di posisiyang telah ditentukan, maka guru membunyika 
pluitsebagai tanda agar kelompokpertama maupun kedua salingbergerak 
merekabertemu, mencaripasangan pertanyaan-jawaban yangcocok. Berikan 
kesempatanmereka untuk berdiskusi. 

Hasildiskusi ditandai oleh pasangan-pasanganantaraanggota kelompok pembawakartu 
pertanyaan dan anggota kelompokpembawa kartu jawaban. Pasanagn-pasangan yang 
sudah terbentuk wajib menunjukan pertanyaan-jawaban kepada kelompokpenilai. Perlu 
diketahui bahwa tidak semua peserta didik memahami secara pasti apakah betul
pertanyaan-jawaban yang mereka pasangkan sudah cocok.

Berdasarkan kondisi inilah guru mengfasilitasi diskusi untuk memberikan kesempatan
seluruh peserta didik mengonfirmasikan hal-hal yang mereka telah mereka lakukan._ 
Berdasarkanpendapat datas dapat disimpulkanbahwamodel pembelajarn kooperatif 
tipeMake A Matchadalah model pembelajaran yangmengajak siswa mencari pasnagan 
sambiil belajarmengenai suatu konsep atau topik melalui permainankartu 
pasangandalam suasanna belajaryang menyenangkan. 

Adapun langkah-langkah model pembelajarankooperatif tipe MakeA Match harus 
dilaksanakan secara sistematis, yaitu: Guru memberikan matteripembelajaran kepada 
siswa. Guru membagikelas keedalam tigakelompok (kelompok pertama berisi katu 
pertanyaan, kelompokkeduua berisi kartu jawaban dan kelompoktiga menjadi tim 
penilai), hinggga membentuk hurufU, yang mana kelompok satu dan dua saling 
berhadap - hadapan. Guru meberikan kartu--kartu pertanyaan danjawabankepada 
kelompoksatu dandua. 

Siswa mulai mencaripasangan yang cocoksesuai isii kartu tersebut sebelum waktu yang 
telah ditentuknguru selesai, jika siiswa menemukan pasanganya masing-masing 
wajibmenunjukan kepada timpenilai. Guru memanggill satupasangan untuk 
presentasididepan kelasdidampingi tim penilai, begitupundengan pasangan 



sellanjutnya. Bagi siswayang tidak mempunyai pasanganakan mendapattkan hukuman. 

Guru memberikan konfirmasitentang kebenarandan kecocokan pertanyaan dan jawaban 
dari pasangan yang presentasi. Kelebihan Pembelajaran Tipe Make A Match Kelebihan 
model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match menurut Miftahul Huda ialah: Dapat 
meningkatkan aktifitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik. Karena ada unsur 
mainan, metode inimenyenangkan. 

Meningkatkan pemahaman siswaterhadap materi yang dipelajari dan dapat 
meningkatkan motifasi belajar siswa. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa 
untuk tampil presentasi. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk
belajar._ Sedangkan menurut Aris Shoimin kelebihan pembelajaran Make A Match
adalah: Suasana kegembiraan akantumbuh dalam proses pembelajaran. 

Kerja sama antar-sesama siswa terwujuddwngan dinamis. Munculnya dinamika 
gotong-royong yang merata di seluruh siswa._ Model pembelajaran kooperatif tipe 
Make a Matc h ini dipilihkarena mampu memberikansuasana barubagi siswa yang 
sudahmerasa jenuh pada model pembelajaran yang guru saat ini berikan. Make a Match
ataumencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang bisa diterapkan kepada 
siswa.

Penerapanmetode ini diharapkandapat memberikan kesempatanbagi siswa untuk 
berkreasi dan berinovasi, karena metod inimengimplementasikan tehnik-tehnik 
pembelajaranyangmenyenangkan dari awal pembelajaran sampai selesai. Kekurangan 
pembelajaran Tipe Make A Macth Adapun kekurangan pembelajaran kooperatif tipe 
Make A Match menurut Miftahul Huda ialah: Jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan 
baik, akanbanyak waktu yang terbuang. Pada awal penerapan metode, banyak 
siswayang akan malu berpasangan dengan lawan jenisnya. 

Jika guru tidak mengarahkan dengan baik, akan banyak siswa yang kurang 
memperhatikan pada saat presentasi pasangan. Guru harus hati-hati dan bijaksana saat
memebri hukuman pada siswa yang tidak mendapat pasangan, karena mereka bisa
malu. Menggunakan metode ini terus-menerus akan menimbulkan kebosanan._ 

Sedangkan menurut Aris Shoimin kelemahan model pembelajaran kooperati tipe Make 
A Match ialah: Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan pembelajaran. Suasana 
kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas lain. Guru perlu 
mempersiapkan bahan dan alat yang memadai._ Berdasarkan pemaparan kelemahatipe 
Make A Match diatas guru banyak melakukan biimbinganuntuk melakukan kegiatan 
demiterciptanya suasana belajar yangkondusif. 



Menimbulkan cuukup kegaduhan karena tidak jarangsiswa teriakkegirangan ketika 
jawabanyangdiambil teryata cocok dengan kartu yang dipegangnya. Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Pengertian Tipe Numbered 
Heads Together Pada dasarnya, Numbered-Heads Together (NHT) merupakan varian 
dari diskusi kelompok. Menurut Slavin, metode yang dikembangkan oleh Russ Frank ini 
cocok untuk memastikan akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok. 

Tujuan dari NHT adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi 
gagasan dan pertimbangan jawaban yang paling tepat. Selain untuk meningkatkan kerja 
sama siswa, NHT juga bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas._ 
Menurut penjelasan di ataas modelpembelajaranNHT ini menghendaki agar para siswa 
bekerja salingbergantungpada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. 

NHT ini secaratidak langsung melatihsiswa untuk salingberbagi informasi, 
mendengarkan secara cermatserta berbicara denganpenuh perhitungan, sehinggasiswa 
lebih prodektif dalampembelajaran. Langkah-Langkah Pembelajaran Tipe Numbered 
Heads Together Pembelajaran dengan menggunakan metode Numbered Heads 
Together diawali dengan Numbering. Guru membagi kelompok-kelompok kecil. Jumlah 
kelompok sebaiknya mempertimbangkan junlah konsep yang dipelajari.

Jika jumlah peserta didik dalam satu kelas terdiri dari 40 orang dan terbagi menjadi 5 
kelompok berdasarkan jumlah konsep yang dipelajari, maka tiap kelompok terdiri 8 
orang. Tiap-tiap orang dalam tiap-tiap kelompok diberi nomor 1-8. Setelah kelompok 
terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap 
kelompok.

Berikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok menemukan jawaban. Pada kesempatan 
ini tiap-tiap kelompok menyatukam kepalanya “Heads Together” berdiskusi memikirkan 
jawaban atas pertanyaan dari guru. Langkah berikutnya adalah guru memanggil peserta 
didik yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. 

Mereka diberi kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah diterimanya 
dari guru hal itu dilakukan terus hingga hingga semua peserta didik dengan nomor 
yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran memaparkan jawaban atas 
pertanyaan guru. Berdasarkan jawaban-jawaban itu guru dapat mengembangkan diskusi 
lebih mendalam, sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan itu
sebagi pengetahuan yang utuh._ Pada dasarnya NHTmerupakandiskusikelompok. 
Teknispelaksanaanya hampir samadengan diskusikelompok. Pertama-tama 
gurumeminta siswa untuk duduk berkelompok-kelompok. 



Masing-masinganggota diberi nomor. Setelah selesai guru memanggilnomor (baca 
anggota) untuk mempresentasikanhasil diskusinya. Guru tidakakan memberitahukan 
nomorberapayang akan berpresentasiselanjutnya. Begituseterusnya hingga semua 
nomor terpanggil. Panggilan acak iniagar semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut._ 

Menurut pendapat para ahlidi atas dapatdisimpulkan bahwalangkah-langkah 
modelpembelajaraankooperatiftipe Numbered HeadsTogether ialah: Guru membagi 
kelas kedalamkelompok kecil. Masing-masing kelompok diberinomoor. Guru membuatt 
pertanyaanberbeda pada setiap nomor. Guru memberi pertanyaan kepadatiap-tiap 
kelompoksesuai dengannomor. Guru memberi kessempatankepada siswa 
berdiskusiuntuk menemukan jawaban atasmasing-masing pertanyaanyang diberikan 
guru. 

Guru memanggiltiap-tiap kelompok yang memilikinomor yang sama, kemudian 
mempresentasikandidepan kelas. Guru mengembangkandiskusi lebihmendalam, 
sehingga pesertadidik dapat menemukan jawaban pertanyaan itusebagi 
pengetahuanyang utuh. Kelebihan Tipe Numbered Heads Together Adapun kelebihan 
tipe Numbered Heads Together ialah: Memberikan kesempatan kepada siswa
untuksaling sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawabanyang paling tepat. 
Meningkatkan semangat kerja sama siswa. Dapat digunakan untuk semua matapelajaran 
dan tingkatan kelas._ 

Berdasarkan pemaparankellebihan di atas dapatdisimpulkan bahwa siswa melakukan 
diskusi secara sungguh-sungguh. Siswayangpandai dapat mengajariisiswa yangkurang 
pandai. Melatih siswa untuk bekerja sama dan saling tolongmenolong. Kekurangan Tipe 
Numbered Heads Together Adapun kelemahan pembelajaran tipe Numbered Heads 
Together ialah: Guru harus mempersiapkanpembelajaran secara matang, slainitu lebih 
banyak tenaga, pemikiran, danwaktu. Saat diskusi kelasterkadang didominasisiswa yang 
pandai, mengakibatkan siswa yang kurang pandai akan menjadi pasif. 

Nomor yang dipanggil guru akan, dipanggil lagi. Kelas cenderung menjadi ramai, 
sehinggaguru tidakdapat mengkondisikandengan baik. Pembelajaran Matematika di SD
Pengertian Matematika Kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang
mulai diambil dari bahasa yunani mathematike yang berarti mempelajari, kata tersebut 
mempunyai asala katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge,
science)._ 

Depdiknaskata matematikaberasal daribahasa latin”belajar atau halyang dipelajari,” 
sedang dalambahasa Belandamatematika disebutdengan wiskunde atau ilmu pastiyang 



berkaitandengan penalaran. Bidang studi matematika inidiperlukan untuk prosesberfikir 
yangsangat dibutuhkan orang dalampenyelesaianberbagai masalah. 
Matematikamerupakan salah satu disipliin ilmu yang dapat meningkatkankemampuan 
berfikir dan berargumentasi, memberikan konstribusidalam penyelesaiian 
masalahsehari-hari dan dalam dunia kerja, serta pemberiandukungan dalam 
pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pembelajaran Matematika di MI/SD Pembelajaran matematikaadalah suatu 
prosesbelajar mengajar yang dibangun oleh guru untukmengembangkan kreatifitas 
berfikir siswayang dapat meningkatkankemampuan berfikir siswa, serta 
dapatmeningkatkan kemampuan kontruksi pengetahuanbaru sebagai 
upayameningkatkan penguasayang baik terhadap materi matematika._ Matematika 
merupakan illmu dasar yang harus dikuasai selainmembaca dan menulis. 

SiswaSekolah Dasar (SD) berada pada tahapperkembangan kogniitifyangberbeda 
dengansekolah padajenjang berikutnya. Matematika berhubungandengan angka-angka 
yang sering sekali ditemukan dalamberbagai hal dallam kehidupansehari-hari. Sehingga 
matematika bukan hanya penguasaan berhitung sajja, tetapijuga suatu 
prosespemantapan logika berfikirrasional dan kritis.. 

PembelajaranMatematika di SD merupakanpondassi yang kokoh untuk dapat memasuki 
jenjaangpendidikanyang lebih tinggii danjuga untuk menghadapiitantangan 
perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Berdasarkan permasalahandi 
atas ttampaknya perluadanya inovasi pembelajaran untuk meningkatkan hasilllbelajar 
matematikasiswa. Untuk meraihhasil belajar yang 
tinggisehinggaprestasibelajarmeningkat., tidak hanyadengan menghafal rumus-rumus 
tapii juga mengetahuiproses untuk menemukan hasilnya. 

Untuk itu, guru harusmampu memilih modellpembelajaran yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran. Tujuan Pembelajaran Matematika Secara khusus tujuan pembelajaran 
matematika di sekolah dasar, sebagaimana yang disajikan oleh Depdiknas, sebagai 
berikut: Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 
mengaplikasikan konsep atau alitgoritme Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 
melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau 
menjelaskan gagasan pernyataan matematika Memecahkan masalah meliputi 
kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, 
dan menafsirkan solusi yang diperoleh Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 
tabel diagram atau media lainuntuk menjelaskan keadaan atau masalah Memiliki sifat 
menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari._ 



Tujuan pembelajaranmatematika di atas akan tercapai jika guru dapat 
menciptakankondisi dan situasiipembelajaran yangmemungkinkan siswa untuk aktif 
dalammembentuk, menemukandanmengembangkan pengetahuannya. Siswadapat 
membentukmaknaa dari bahan-bahan pelajaran melaluisuatu proses 
belajarlalumengkonstruksinya dalam iingatan yang sewaktu-waktu dapatdiprooses dan 
dikembangkan. 

Materi Operasi Hitung Campuran Pengertian Operasi Hitung campuran Operasi hitung 
campuran adalah operasi hitung ang terdiri atas operasi tambah (+), kali (x), bagi (:), dan 
kurang (-) ang terdapat dalam satu soal. Dalam soal operasi hitung campuran, paling 
sedikit terdapat operasi hitung. Oleh karena itu, perlu diketahui operasi hitung mana 
yang dikerjakan terlebih dahulu.

Dalam menyelesaikan operasi hitung campuran, terdapat dua hal yang perlu 
diperhatikan yaitu, tanda operasi hitung dan kurung Urutan Pengerjaan Operasi Hitung 
Campuran Operasi penjumlahan (+) dan pengurangan (-) sama kuat. Artinya artinya 
operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Contoh: 9 -5 + 7 = . . . 
Jawab: (9 – 5) + 7 = 4 + 7 = 11 Operasi perkalian (x) dan pembagian (:) sama kuat. 
Artinya artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu.

Contoh: 4 x 3 : 6 = . . . Jawab: (4 x 3) : 6 = 12 : 6 = 2 Operasi perkalian (x) dan pembagian 
(:) lebih kuat dari pada Operasi penjumlahan (+) dan pengurangan (-), artinya operasi 
perkalian (x) dan pembagian (:) dikerjakan terlebih dahulu dari pada operasi 
penjumlahan (+) dan pengurangan (-). Contoh: 9 – 2 x 3 = . . . . 

Jawab: 9 – (2 x 3) = 9 – 6 = 3 Sifat-Sifat Operasi Hitung Sifat Komutatif Sifat komutatif 
disebut sifat pertukaran. Berikut beberapa contoh sifat lomutatif. 2 + 4 = 8 6 x 4 = 24 4 
+ 2 = 8 4 x 6 = 24 Jadi, 2 + 4 = 4 + 2 jadi, 6 x 7 = 7 x 6 Sifat ini disebut sifat komutatif 
pada penjumlahan dan sifat komutatif pada perkalian. Secara umum sifat ini dapat
dapat di tulis a + b = b + a dan a x b = b x a, dengan a dan b merupakan bilangan 
bulat. 

Sifat Asosiatif Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Berikut beberapa contoh 
sifat asosiatif. (4 + 2) + 6 = 12 4 + (2 + 6) = 12 jadi, (4 + 2) + 6 = 4 + (2 + 6) x 4) x 5 =
40 2 x (4 x 5) = 40 jadi, (2 x 4) x 5 = 2 x (4 x 5) Sifat ini disebut sifat asosiatif pada
penjumlahan, dan asosiatif pada perkalian. 

Secara umum sifat ini dapat dapat di tulis (a + b) + c = a +( b + c) dan (a x b) x c = a x
(b x c), dengan a, b dan c merupakan bilangan bulat. Sifat Distributif Sifat distributif 
disebut juga sifat penyebaran. Berikut beberapa contoh sifat distributif. 2 x (4 + 5) = 18 



jadi, (2 x 4) + (2 x 5) = 18 Sifat ini disebut sifat distributif perkalian terhadap
penjumlahan, Secara umum sifat ini dapat dapat di tulis a + (b + c) = (a + b) + (a x c) 
dengan a, b dan c merupakan bilangan bulat._ 

Ekspresi Persamaan Kalimat kalimat matematika dikerjakandengan cara operasi 
pengurangan dan perkalian. Dalam operasi ini perkalian dikerjakan terlebih dahulu, 
daripada pengurangan. Contoh: 3 x 4 – 2 = 10 dan 3 x 4 – 2 ? 6 – 2 x 3 = 2 dan 8 – 2 x 3
? 18 Persamaan Antara Sepasang Kalimat contoh: 4 x 4 + 2 x 2 = . . . . 

Jawab: Carilah persamaan dengan tidah merubah hasil perhitungan. 4 x 4 = 16 2 x 2 = 4 
Jadi, 16 + 4 = 20 3 x 2 + 2 x 7 4 x 3 + 4 x 2 2 x 2 + 4 x 4 Hasil Belajar Hasil belajar 
padadasarnya merupakansuatu kemampuanyang berupa keterampilan danperilaku 
barusebagai akibat latihandan pengalaman. 

Soediarto mendefinisikan hasilbelajar sebagai tingkatpenguasaan suatu 
pengetahuanyang dicapaioleh siswa dalammengikuti program pembelajaran sesuai 
dengantujuanpendidikan yang di tetapkan._ Penilaian hasilbelajar adalah 
prosespemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yangdicapai siswa dengan kriteria 
tertentu._ Hasil belajar itudiperoleh dari interaksiisiswaa dan lingkunganyang 
sengajadirencanakan gurudalam perbuatan mengajarrnya. 

Perubahan sebagaihasil proses belajardapatditunjukan dengan berbagai bentuk seperti 
perubahan sikap,pemahaman, pengetahuan, keterampiilan, kecakapan dantingkahlaku. 
Hasil belajar adalah pola-polaperbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian,sikap-sikap, 
apresiasi danketerampilan. Merujuk pemikitan Gagne, hasil belajarberupa informasi 
verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilanmotorik, dan sikap. 

MenurutBloom, hasil belajar mencangkupkemampuan kognitif,efektif, dan 
psikomotorik._ Penilaianyang dilakukan oleh guruterhadap hasiilpembelajaran untuk 
mengukur tinggkat pencapaiiankompetensipeserta didik, sertadigunakan sebagai bahan 
penyusunanlaporan kemajuanhasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran._ 

Untuk memperolehhasil belajar, dilakukanevaluasi atau penilaianyang merupakan 
tindaklanjut atau carauntuk mengukur tingkat penguasaansiswa. Kemajuanprestasi siswa 
tidak hanyadiukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuantetapi juga sikap dan 
keterampilan._ Berdasarkan uraiandiatas untuk dapatt mengetahui pengaruh model 
pembelajaran kooperatiif tipe Makea Match terhadap hasil belajar siswa maka 
perludilakukan evaluasi unttuk mengetahui hasil pembelajaran. Peneliti melakukan 
berupatess subjektif padaaranah kognitif. 



Tes bisa berbentuk pemberiiantugasbaik berupaperttanyaan-pertanyaan yang harus 
dijawab atau perintah-perintah yangharus dikkerjakan. Sehinggaatas dasar data 
yangdiperoleh dari hasilpenggukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang 
merupakanlambaang dari hasil belajar. Peneliti hanyaaspekpenilaian kognitif 
yangditekankan padatinngkat pemahaman dan pengetahuan siswa. 

Penelitian Yang Relevan Kajian teori perlu didukung dengan penelitian yang relevan. 
Penelitian yang relevan berdasarkan kajian teori. Pertama menurut I Gd. Robert Artawa 
dan Igd.I Wyn. Suwatra dengan judul skipsi “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 
tipe Make a Match Terhadap Prestasi BalajarSiswa Kelas V SD di Gugus 1 Kecamatan 
Selat” menyimpulkan bahwa Terdapat perbedaan prestasi hasil belajar Matematika yang 
signifikan antara siswayangmengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 
kooperatif tipeMake a Matchdan siswa yangmengikuti pembelajaran dengan 
pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD Gugus 1 Kecamatan Selat Kabupaten 
Karangasemtahun pelajaran 2012/2013._ 

Kedua Intan Wardhani Putri dengan judulsekripsi “Pengaruh Model Pembelajaran Make 
a Match terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Pengolahan Data Siswa SD” 
menyimpulkanbahwa pembelajaran denganmenggunakan model make a match
dapatberpengaruh terhadap hasil belajarpengolahan data tema lingkungansahabat kita 
siswa kelas V SD tahun pelajaran 2014/2015._ 

Ketiga Taufik Hidayat denganjudul skripsi “Pengaruh Model Pembelajaran Make a Match 
terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika Materi Kelipatan dan Faktor Bilangan
kelas IV SD Negeri Mlatiharjo 01 Semarang” hasil penelitianya menyimpulkan bahwa ada 
pengaruh menggunakan model pembelajaran Make A Match terhadap hasil belajar 
mata pelajaran matematika materi kelipatan dan faktor bilangan pada siswa kelas IV SD 
Negeri Mlatiharjo 01 Semarang tahun pelajaran 2015/2016._ 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Make A Match membantu siswa meningkatkan nilai matematika. Kerangka Pikir Proses 
pembelajarandisekolah terkadanghasillnya tidak sesuai dengan yang 
diharapkankhususnya padamaata pelajaran matematika yangdisebabkan siswamerasa 
tidak ssenang, takutuntuk belllajar matematika, bosanuntuk belajara matematikadan 
menganggap bahhwamatematika adalah pelajaranyangsuli. 

Setiap kegiatan belajar, sesorrang pasti mempunyaitujuan yang ingindicapai. 
Kebanyakan para siswa berpendapat bahwa matematika itupelajjaranyang 
menjenuhkan,sulit, sukar dan kurang menyenaangkanbahkan menyeramkan. 
Akibatnyahasil belajarsiswa pada mata pelajaramatematika massiihrendah. Kareena 



kurangnyaminat siswadalam pembelajaran matematika. 

Di sissiilain guru terrkadangsullit untuk mengkondisikan siiswa, sehinggasiswa asik 
dengaankegiatanya atau aktifitasnyasendiri. Hal ini perlu adanya 
perbaikanmengajjaruntuk hasil belajarlebih baik. Makadari itu modelyang diterapkan 
harussesuai dengankarakter siswa. Selaamaini gurumenerapkan model 
pembelajaranaktif, siswayang antusiiasmengikutipembelajaran hanyasiswa yang aktif. 

Baggi siswa yangkurang aktif merekakurang antusisas dalammengikuti pembelajaran. 
Makadapaun kerrangkapemikiran dalampenelitian ini adalah: Pembelajaran Matematika 
di kelasIV MITMuhammadiyah Bandar Lampung masih rendah. Perlu adaanyaperbaikkan 
dalam prosespembelajaran. 

Proses pembelajaranmerupakan suatu kontaksosial antara gurudengan siswa dalam 
rangka mencapai tujuantertentu yakni tujjuan pendidikandanpengajaran. Maka dari itu 
agar terrdapat perubahanyang baik terhadap hasil belajar matematika, peneliti memilih 
modelpembelajaran kooperatiftipeMake a Matchuntukkelas eksperimen dan kelas 
kontrol menggunakan modelpembelajaran kooperatif tipeNumbered Heads Togrther 
yang telahguru terapkan di kelas. 

Setelahdiberi perlakuan, penelitimemberikan pos-tes untuk mengetahuihasil belajar 
matematika. Model inimenekankan siswauntuk aktif dalam kegiatanbellajarnya dan 
melakukaninteraksi dalamkelompok. Model ini dapat di jadiikanalternatif untukhasil 
pembelajaranmatematika agar lebih baik. 

Diharrapkan siswamampu berfikir secaramandiri dan mengasahkepekaan dan 
keterampilan dalamberfiikirdan memecahkan masalah. Sehinggadapatt meningkatkan 
hasiil belajamatematika. Hipotesis Penelitian Sugiyono menyatakanbahwa 
hipotesismerupakanjawaban sementara terhadap rumusanmasalah penelitian, 
dimanarumusan masalahpenelitian telah dinyatakan dalambentuk kalimat pertanyaan._ 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, maka hipotesisnya adalah: H0 : µ1 = µ2 
Adanya pengaruhmodel pembelajaran kooperatif tipe Make A Match terhadap
hasilbelajar matematikasiswa kelas IV MIT Muhammadiyah Bandar Lampung. H1 : µ1 ? 
µ2 Tidak adanya pengaruh modelpembelajarankooperatif tipe Make A Match terhadap
hasilbelajar matematika siswa kelas IV MIT Muhammadiyah BandarLampung. 

BAB III METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah quasi exsperimental design. Desain ini mempunyai kelompok 
kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhna untuk mengontrol variabel-veriabel luar yang 



mempengaruhi pelaksanaan eksperimen._ Metode penelitian eksperimen merupakan 
metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh tretment (perlakuan) 
tertentu. 

Populasi dan Sempel Populasi Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi 
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkanoleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan._ Berdasarkan 
pengertian tersebut maka popullasi penelitian ini seluruh siswa kelas IV MIT 
Muhammadiiyah Bandar Lampung yang berjumlah 50 siswa dan dibagi dalam dua 
kelass yaitu kelas IV Zaid Bin Stabit 25 siswa dan kelas IV Thoriq Bin Ziad 50 siswa. 

Tabel 2 Kelas IV MIT Muhammadiyah Bandar Lampung No _Kelas _Jenis Kelamin 
_Jumlah Peserta didik _ _ _ _Laki-Laki _Perempuan _ _ _1. _IV Thorik bin Ziad _16 _9 _25 _ 
_2. _IV Zaid bin Stabit _16 _9 _25 _ _Jumlah _32 _18 _50 _ _Sumber: Data siswa kelas IV
MIT Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung Sampel Sampel adalah bagian darii 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Sampel pada penelitian iini adalah kelas IV Zaid Bin Stabit berjjumlah 25 siswa dan kelas 
IV Thoriq Bin Ziad berjumlah 25 siswa. Dengan demikian setelah melakukan analisiis tes 
awal maka dinyatakan bahwa kelas IV Zaid Bin Stabit sebagai kelas eksperimen dan 
kelas IV Thoriq Bin Ziad sebagai kelas kontrol. Tehniik pengambilan sempel 
menggunakan propotionate stratified rendem sample. 

Tehnik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan
bersetrata secara proporsional._ Peneliti mennentukan dua kelas untuk dijadikan 
sempel. Setelah menentukan sempel, masing-masing kelas diberikan tes awal unttuk 
menentukan kelas yang dijadikan keelas sksperimen dan kelas kontrol. Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di sekolah MIT Muhammadiyah Bandar Lampung semester 
ganjil tahun ajaran 2017/1018. 

Variabel Penelitian Variabel dapat didefinisiikan sebagai atribut sesorang atau objek, 
yang mempunyai fariiansi antar satu orang dengan yang lain atau sattu objek dengan 
objek lain. Menurut hubungan antara saatu variabel yang lainn maka macam-macam 
variabel dalam penelitian ini adalah: Variabel Independen Variabel independen disebut 
juga variabell bebas merupakan variabel yang mempengarruhi atau yang menjadi sebab
perubaahanya atau timbullnya variabel terikat (independen). 

Vareabel bebas (X) dalam penelitian ini ialah model pembelajaran kooperatif tipa Make 
a Match. Variabel Dependen Variabel dependen disebut juga variabel terikat merupakan 
vareabel yang mempenngaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabeel 



bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini ialah hasil belajar matematika kelas IV
MIT Muhammadiah Bandar Lampung. 

Prosedur Penelitian Penelitian ini diiawali dengan melaakukan observasii di sekollah MIT 
Muhammadiyah Bandar Lampung kelas IV berjumlah dua kelas yang akan dijadikan 
tempat untuk penelitian. Peneliitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut: Menyusun 
instrumen tees akhir berdasarkan kisi-kisi Melakukan obserrvasi pengamatan data nilaii 
harian siswa kelas IV MIT Muhammadiyah Bandarr Lampung Melakukan analisis untuk 
meneentukan kelas yang akan dijadikan kelas kontrol dan kelas eksperimen Menyusun 
rencanna pelaksanaan pembelajaran untuk materi dan soal yang sama yang 
membedakan hanyaa model pembelajaranya Memberikan perlakuan pada kelas 
ekperiimen dengan model pembelajaran kooperatiif tipe Make A Match dan kelas 
kontrol dengan metode pembelajaran ektif tipe Numbered Heads Togrther yang telah 
biiasa guru terapkan dikelas Melaksanakan tes akhir untuk mengettahui hasil belajar 
siswa setelah diberi perlakuan Menganalisiis data tes akhir dan mellakukan 
perbandingan pada hasil belajar Menyusun hasil dan laporan penelitian Instrumen 
Penelitian Instrumen penelitiian ini adalah alat untuk mengukurr hasil belajar siswa.

Hasil belajjar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aspek penelitian kognitif yaitu 
pemahaman dan penerapan. Dengan ini maka instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa tes subjektiif. Tes yang diguunakan peneliti berupa soal essay, 
terdiiri dari 10 soal essay. Lembar tes yang diberikan terdiri tes akhir. Soal tes akhirr 
digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Tabel 3 Daftar Kisi-Kisi Soal Pos-Tes 
No. 

_Indikator Pencapaian _No. Item Soal _Jumlah _ _1. _Memahami sifat-sifat operasi hitung
_6, 1. _2 _ _2. _Mengalikan Bilangan tiga angka dengan satu angka _7, 5, _2 _ _3. 
_Persamaan antara sepasang kalimat _4, 3, _2 _ _4. _Mengerjakan hitung campuran _2, 
10 _2 _ _5. _Mengerjakan soal Cerita _9, 8 _2 _ _Jumlah Item Pertanyaan _10 _10 _ _ 
Tehnik Pengumpulan Data Tehnik pengumpulan datta berkanaan dengan cara-cara 
yang digunakan untuk mengumpullkan data. Pengumpulan data dilakukan dalam 
berbagai setting, sumber, dan cara. 

Peneliti melakukan tehnik pengumpulan data darii segi cara, maka tehnik pengumpulan 
data dilakukan sebagai berikut: Tes Tes yang digunakan peneliti ini tes subjektif yang 
berbentuk essay terdiri masing-masing 10 soal tes akhir yang disebut post-test, tes ini 
sebagai alat ukur untuk mengetahui hasil pembelajaran matematika. Dokumentasi. 
Untuk mengetahui kondisi daari siswa dan guru di dalam kelas saat pembelajarran. 
Dokumentasi sebagai alat buktii dan data-data hasil belajar siswa. 



Hasil belajar matematika siswa MIT Muhammadiyah Bandar Lampung ini akan diolah 
menjadi uji kebenaran hipotesis. Uji Coba Tes Uji Validitas Isi Sebuah tes dikatakan valid 
apabila tes tersebut diukur apa yang hendak diukur._ Peneliti menggunakan rumus 
product moment sebagai berikut: rxy = N?????- ??? ??? ??? ?? 2 - ????? 2 {?????²-(???)²} 
Keterangan: rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. n = Banyaknya 
peserta tes. x = Nilai hasil uji coba. y = Nilai rata-rata harian. 

Jika rhitung > rtabel, maka instrumen atau aitem soal dinyatakan valid, namun jika 
rhitung < rtabel, maka instrumen atau item soal dinyatakan tidak valid. Uji Reliabilitas 
Penelitian ini menggunakan tes subjektif yaknii essay yang mana dengan setiap jawaban 
sangat tepat diberi skor 5, tepat 4, kurang tepat 3, tidak tepat 2/1, dan setiap jawaban 
yang salah diberi skor 0, sehingga untuk menghitung tingkat reabilitas ini digunakan 
rumus Kuder Richardron K-R.20 yaitu: r11 = ( ?? ??-1 ) ( ??²-????? ??² ) keterangan: r11 = 
reabilitas tes secara keseluruhan p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1-p) ?pq = jumlah hasil 
perkalian p dan q n = banyaknya item S = standar deviasi dari tes Jumlah soal yang valid 
kemudian dillakukan perhitungan tingkat reabilitas. Peneliti menentukan tingkat 
reabilitas tes diigunakan satu kalui tes, dengan menggunakan tehnik alpha cronbach. 

Peneliti menggunakan program microsoft office exel 2007. Tes Kesukaran Besarnya 
indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0. Maka rumus kesukaran butir soal 
adalah: P = ?? ???? keterangan: P = indeks kesukaran B = banyaknya siswa yang 
menjawab soal dengan betul JS = jumlah seluruh siswa peserta tes Menurut ketentuan 
yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut: Soal dengan 
P 0.00 sampai 0,30 adalah soal sukar Soal dengan P 0,31 sampai 0.70 adalah soal sedang 
Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah Soal yang baik adalah soal yang 
tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar.

Soall yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha
memecahkanya. Sebaliiknya soal yang terlalu sukar menyebabkan siswa putus asa dan
tudak mempunyai semangat. Analisis Uji Prasyarat Uji Normalitas Uji normalitas 
digunakan untuk mengetahui aapakah sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi 
yang berdiistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normaliitas digunakan metode 
liliefors dengan langkah-langkah berikut: ??=????????¦?? ?? ?? -?? ?? ?? | Dengan: F(zi) = 
P(Z/zi); Z ~ N(0,1). 

S(zi) = proporsi cacah z = zi terhadap seluruh cacah zi. Xi = skor responden. Dengan 
hipotesis: HO diterima artinya data berdistribusi normal. H1 diterima maka data 
berdistribusi tidak normal. Kriteria pengujian:_ Ltabel = 0.173 Jika harga LHitung < harga 
Ltabel, maka data berdistribusi normal. Jika harga LHitung > harga Ltabel, maka data 



tidak berdistribusii normal. 

Uji Homogenitas Uji homogenitas dilakukan untuk meengetahui mengetahui 
vareansi-vareansi dari sejumlah poipulasi sama atau tidak. Uji homogenitas untuk k 
populasi peneliti menggunakan uji Barlett sebagai berikut Hipotesis H0 : ?? 1 2 = ?? 2 2 
= ... = ?? ?? 2 H1 : tidak semua varians sama Tingkat Signifikan a = 5% Statistik Uji F = N 
– k C = 1 + 1 3 (??-1) ( ? 1 ??? - 1 ?? ) Rerata Kuadrat Galat (RKG) = ? ????? ? ??? X2 = 
2.303 ?? (f log RKG – ? fj log sj²) Daerah Kritis DK = {X2 | X2 > X2 3.418} dapat dilihat 
pada tabel ini chi kuadrat dengan derajat kebebasan (k -1). 

Keputusan Uji H0 diterima jika harga statistik X2, yakni X2hitung < X2tabel, k-1. Berarti 
varians dari populasi homogen. Uji Hipotesis Peneliti menguji hipotesis penelitian 
menggunakan uji t yaitu: Hipotesis statistik H0 : µ1 = µ2 Tidak adanya pengaruh hasil 
belajar matematika dengan menggunakann model pembelajaran kooperatif tipe make a 
match.

H1 : µ1 ? µ2 Adanya pengaruh hasil belajar matematika deengan menggunaan model 
pembelajran kooperatif tipe make a match. Taraf signifikan a = 5% Statistik uji dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut _: _ _ Keterangan : ?? 1 : Nilai rata – rata peserta 
didik yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match ?? 2 : 
Nilai rata – rata peserta didik yang diajarkan tidak dengan model model pembelajaran 
kooperatif tipe Make A Match n1 : Jumlah peserta didik yang diajarkan dengan
menggunaan model model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match n2 : Jumlah 
peserta didik yang diajarkan tidak dengan menggunaan model model pembelajaran 
kooperatif tipe Make A Match S1: Standar deviasi dari data yang menggunaan model 
model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match S2: Standar deviasi dari data yang
tidak mengggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match Sp: Standar 
deviasi gabungan Daerah Kritis DK: {thitung | thitung < - ?? 0,5 2 atau ?? 0,5 2 > thitung 
} BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Deskripsi Data Penelitian ini dilakukan di
MIT Muhammadiah sukarrame Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan duua kelas sebagai sampel yakni kelas IV Zaid bin Stabit 
sebagai kelas eksperimen dan kelas IV Thorik Bin Ziad sebagai kelas kontrol. Kedua kelas 
tersebut di beri perlakuan yang berbaada, untuk kelas eksperimen menggunakan model 
pembelajarann kooperatif tipe Make A Match sedangkan kelas kontrol menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numberid Hand Together. 

Peneliti memberikan 8 kalii pertemuan yakni 4 kali pertemuan di kelas kontrol dan 4 kali 
pertemuan di kelas eksperimen. Peneliti menggunakan tes akhir (pos-tes) 10 soal essay 
bertujjuuan untuk mengetahiui hasil belajarr matematika, terdapat 6 soal yang valid dan 



4 soal tidak valid. Berikut hasil Pos-Tes yang Diajarka dengan Menggunakan Tipe Make 
A Match: Tabel 5 Distribusi Frekuensi Nilai Pos-Tes Matematika kelas eksperimen Nilai 
_Jumlah Siswa _Persen (%) _ _65 – 70 _3 _ 12 % _ _71 – 75 _5 _20 % _ _76 – 85 _10 _40 % 
_ _86 – 95 _4 _ 16 % _ _96 -100 _3 _ 12 % _ _Jumlah _25 _100% _ _Berdasarkan tabel 
distribusi dii atas nilai pos-tes Matematika pada kelas ekperimen dengan menggunakan 
modell pembelajaran kooperatif tipe make a match 100% siswa yang memenuhi KKM. 

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Nilai Pos-Tes Matematika kelas kontrol Nilai _Jumlah Siswa 
_Persen (%) _ _66 – 75 _12 _48% _ _76 – 85 _9 _36 % _ _86 – 95 _4 _16 % _ _Jumlah _25 
_100% _ _ Berdasarkan tabel distribusi di atas nilai pos-tes Matematika pada kelas 
ekperimen dengan menggunakan modeel pembelajaran kooperatif tipe Numbered
Hands Together 100% siswa yang memeenuhi KKM. Hasil Uji Coba Tes Uji Validitas Uji 
coba tes untuk mengetahui soal yang hendak di ukur. 

Validitas instrumen soal tes peneliti menggunakan evaliditas isi dan product moment 
sebagai acuan. Peneliti menggunakan 10 soall pos-tes untuk di analisis. Uji coba 
validitas iinstrumen soal dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 7 Hasil Uji Validitas Soal 
No. Item _rtabel _rhitung _Kesimpulan _ _1 _0.444 _0.454 _Valid _ _2 _0.444 _0.478 _Valid 
_ _3 _0.444 _0.676 _Valid _ _4 _0.444 _0.289 _Tidak Valid _ _5 _0.444 _0.228 _Tidak Valid _ 
_6 _0.444 _0.225 _Tidak Valid _ _7 _0.444 _0.104 _Tidak Valid _ _8 _0.444 _0.602 _Valid _ 
_9 _0.444 _0.463 _Valid _ _10 _0.444 _0.577 _Valid _ _ Berdasarkan hasiil perhitungan 10 
soal di atas terdapat 5 soal yang valid dan 5 soal yang tidak valid karena nilai rhitung < 
rtabel. .Butir soal yang tidak valid yaitu soal nomor 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan soal yang 
valid yaitu soal nomor 1, 2, 3, 8, 9, dan 10, dapat dilihat pada lampiran 4. 

Uji Reliabilitas Setelah butir-butir soal telah melalui tahap uji valliditas, uji tingkat 
kesukaran selanjutnya butir soal diuji dengan menggunakan uji reliabilitas. Tujuan uji 
reliabilitas ialah untuk mengukur secara konsisten dari instrumen tes. Berdasarkan uji 
reliabilitas menggunakkan rumus Kuder Rikardon diperoleh nilai pada kelas kontrol r11 
= 0.534, dan keelas ekperimen r11 = 0.461, karena r11 > rtabel maka iinstrumen soall 
reliabel. 

Uji Tingkat Kesukaran Uji tingkat kesukaran dilakukan untuk mengetahui apakah soal 
terlalu mudah, terlalu sulitt atau sedang. Adapun analisis tingkat kesukaran soal sebagai 
berikut: Tabel 8 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal No. Soal _Tingkat Kesukaran 
_Keterangan _ _1 _0.74 _Mudah _ _2 _0.59 _Sedang _ _3 _0.52 _Sedang _ _4 _0.6 _Sedang 
_ _5 _0.7 _Sedang _ _6 _0.59 _Sedang _ _7 _0.55 _Sedang _ _8 _0.68 _Sedang _ _9 _0.59 
_Sedang _ _10 _0.62 _Sedang _ _ Soal yang baik adalah soal yang sedang.. Mempunyai 
indeks kesukaran 0.31 sampai 0,70 tergolongg pada soal yang sedang. 



Hasil perhitungan tingkat kesukaran 10 soal kelas eksperimen di atas terdapat 9 soal 
sedang dan 1 soal yang mudah., terdapat pada lampiran 6. Hasil Kesimpulan Uji Coba 
Tes Hasil perhitungan validitas, rebilitas dan tingkat kesuukaran tes instrumen pada 
tabel berikut: Tabel 9 Kesimpulan instrimen soal Item soal _Uji Validitas _Tingkat 
Kesukaran _Kesimpulan _ _1 _Valid _Mudah _Tidak digunakan _ _2 _Valid _Sedang 
_Digunakan _ _3 _Valid _Sedang _Digunakan _ _4 _Tidak Valid _Sedang _Tidak digunakan 
_ _5 _Tidak Valid _Sedang _Tidak digunakan _ _6 _Tidak Valid _Sedang _Tidak digunakan 
_ _7 _Tidak Valid _Sedang _Tidak digunakan _ _8 _Valid _Sedang _Digunakan _ _9 _Valid 
_Sedang _Digunakan _ _10 _Valid _Sedang _Digunakan _ _ Hasil Analisis Uji Pra Syarat Uji 
Normalitas Uji normalitas dilakukaan untuk mengetahui data yang telah dikumpulkan 
dan diteliti apakah normal atau tidak. Peneliiti menggunakan uji normalitas dengan uji 
lieliefors. 

Uji normaliatas data hasil berlajar matematika kelas IV MIT Muhammadiyah Sukarame 
Bnadar Lampung ialah sebagai berikut: Tabel 10 Hasil Uji Normalitas Perlakuan _Ltabel _ 
Lhitung _Keputusan uji _ _Eksperimen _0.173 _0.168 _HO diterima _ _Kontrol _0.173 
_0.167 _HO diterima _ _ Berdasarkan tabel diatas bahwa kelas eksperimen di peroleh 
Lhitung = 0.182, dan kelas kontrol Lhitung = 0.190, dengan taraf signifikan ?? = 0.05. 

Hal ini menunjukan bahwa Lhitung > Ltabel maka HO diitolak, artinya data tersebut 
normal. Terdapat pada lampiran 8. Uji Homogenitas Setelah kedua kelas sampell 
dinatakan normal, selanjutnya dapat dicari nilai homogenitasnya. Peneliti menggunakan 
iji homogenitas menggunakan uji bartlett dari hasil perhitungan dapatt dilihat pada 
lampiran 9 dan pada tabel berikut: Tabel 11 Hasil Uji Homogenitas Kelas _X ²hitung 
_X²tabel _Keputusan _Kesimpulan _ _Eksperimen dan Kontrol _3.268 _3.481 _HO diterima 
_Homogenitas _ _ Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan chi kuadrat dengan taraf 
signifikan a = 0.05 dengan demikian X ²hitung < X²tabel, maka HO diterima, artina data 
sampel homogen. 

Uji Hipotesis Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahuii ada atau tidak adanya pengaruh 
dalam pembelajarran kooperatif tipe make a match di dalam pembelajaran untuk 
mengetahui hhasil belajar matematika. Peneliti menggunakan uji t dalam uji hipotesis 
yang meliputi uji kesamaan duaa rata-rata pada kelas eksperimen, dengan hipotesis 
penelitiana adalah sebagai berikut: H0 : Tidak adanya pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe Make A Match terhadap hasil belajar kelas IV MIT Muhammadiyah 
sukarame Bandar Lampung. 

H1 : Adanya pengarruh model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match terhadap 
hasil belajar kelas IV MIT Muhammadiiyah sukarame Bandar Lampung. Uji t dapat dilihat 
pada tabel berikut: Tabel 12 Uji t No. _Kelas _thitung _ttabel _Keputusan _ _1 



_Eksperimen dan Kontrol _2.261 _1.960 _H0 ditolak _ _ Berdasarkan tabel di atas setelah 
dilakukan perhitungan uji t dengan taraf signifikan 5%, diperoleh thitung = 2.26 dan 
t(0,025;48), = 1.960, maka thitung > t(0,025;48), sehiingga HO ditolak. 

Dapat di simpulkan bahwa adda pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make A 
Match terhadap hasil belajjar matematika siswa kelas IV MIT Muhammadiyah Banadar 
lampung. Pembahasan Penelitian ini mengambil model pembelajaran kooperatif tipe 
Make A Match untuk membantu siswa dalam belajar di kelas agar tidak merasa jenuh 
dengan mencari pasanagn pada salah satu kartu secara cepat dan tepat. 

Pada penelitian ini peneliti menentukan populasi pada semua kelas IV MIT 
Muhammadiah Sukarame Bandar Lampung berjumlah 50 siswa. Kelas IV Thoriq Bin Ziad 
sebagai kelas kontrol dan kelas IV Zaid Bin Stabit sebagai kelas eksperimen. Materi yang 
akan diajarkan adalah operasi hitung campuran pada masing-masing kelas 6 kali 
pertemuan. 

Penelitin ini peneliti mengambil kelas IV MIT Muhammadian Sukarame Bandar Lampung 
sebanyak dua kelas untuk dijadikan kelas eksperimen dan kelas sampel. Dikarenakan 
kemampuan masing-masing anak disetiap kelas berbeda maka peneliti menentukan 
kelas sampel dengan menggunakan tehnik propotionate stratified rendem sample. 
Tehnik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan
bertingkat.

Peneliti menentukan sampel dengan melihat nilai harian dan nilai yang lalu, untuk 
menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Peneliti mengajar dengan 4 
perrtemuan disetiap masing-masing kelas dengan mendapat perlakuan yang berbeda. 
Hari pertama peneliti memlihat nilai harian siswa kelas IV kepada wali kelas untuk 
mengetahui hasil belajar matematika siswa yang tidak homogen/berstrata. 

Peneliti meelihat pada salah satu kelas nilai ulangan harian dibawah KKM. Maka peneliti 
memilih kelas Zaid Bin Stabit dijjadikan kelas eksperimen dan Thoriq Bin Ziad dijadikan 
kelas kontrol. Kelas kontrol memakai model pembelajaran kooperatif tipe Numbered
Hand Together.dan kelas eksperimen memakai model pembelajaran kooperatif tipe 
Make A Match.

Empat pertemuan selanjutnya dillaksanakan proses belajar mengajar, dan satu 
pertemuan terahiir peneliti melakukan tes akhir (pos-tes) untuk mengetahui hasil belajar 
kelas IV MIT Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Lembar soal pos-tes telah 
divalidasi oleh dosen matematika yyakni Dicky Prastya, M.Pd dan Ida Fiteriani M.Pd., 
serata doperiksa oleh guru Dwi Yunita Sari, S.Kom.I sebagai guru kelas IV Zaid Bin Stabit. 



Lembar soal tes akhir yang terdiri dari masing-masing 10 soal essay. 

Pertemuan pertama dan ke dua pada kelas eksperimen peneliti menyampaikan materi 
tentang pengertian operasi hitung caampuran dan mengenal sifat-sifat operasi hitung. 
Selama kegiatan pembelajaran peneliti menggunakaan model pembelajaran kooperatif 
tipe Make A Match, namun siswa di kelas kurang efektif dikarenakan masih banyak 
bertanya akan model baru yang diterapkan di kelas . 

Pertemuan ke tiga guru menampaiikan materi sifat-sifat operasi hitung dilanjutkan 
dengan penerapan tipe Make A Match. Pertemuan ketigaa peneliti menyampaikan 
materi urutan pengerjaan operasi hitung bilangan dann menyelesaikan soal di buku 
tugas. Pertemuan keeempat peneliti menyampaikan ekspresi kaliamat dilanjutkan 
dengan mempraktekan pembelajaran tipe Make A Match dalam pertemuan ini siswa 
sudah mengerti dan menikmati proses belajaarnya. Pembelajaran masinh menerapkan 
tipe Make A Match.

Kegiatan pembelajaran tipe Make A Match mula-mula guru membagi kelas menjadi tiga 
kelompok akni kelompok satu mendapat kartu pertanaan, kelompok dua mendapat 
kartu jawaban dan kelompok tiga sebagai tim penilai. Sebelum guru mempersilahkan 
kelompok sattu dan dua untuk mencari pasangan kelompok tersebut diberi waktu tiga 
menitt untuk menyelesaikan soal, selanjutnya guru mempersilahkan untuk mencari 
pasangan karttu dengan tepat dan cepat. 

Pasangan yang paling cepat dan tepat menemukan kartu paasangan ditunjukan kepada 
tim peniilai akan di beri riwed. Selanjuttnya masing-masing kellompok yang 
menemukan pasangan berpresentasi didepan kelas. Beriikutnya bergantian dengan tim 
penilai. Pertemuan ke lima peneliti menyyampaikan materi persamaan antar sepasang 
kalimat. 

Perrtemuan terakhir peneliiti memberikan pos-tes untuk mengetahui hasil belajar siswa 
kelas IV MIT Muhammadiayah Sukarame Bandar Lampung. Pembelajaran yang telah di
sampaiikan pada kelas eksperimen juga di sampaikan pada kelas kontrol. Naamun pada 
kelas kontrol peneliti memakai pembelajarran tipe Numbered Hand Together.sebagai 
mana guru biasa malakukan pembelajaran di kelas. 

Setelah peneliiti memberikan materi dan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan
kontrol, selanjutnya pada pertemuuan terakhir peneliti memberikan pos-tes kepada 
siswa untuuk mengetahui hasiil belajar matematika. Hasil belajar matematika pada
kelompok eksperimen diperoleh ratta-rata 83,6 dan kelompok kontrol diperoleh 
rata-rata 78,2, perhitungan dapat dilihat pada lampiran 10. Sehingga menunjukan 



bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe make a match terhadap hasil
belaajar matematika. 

Hal ini sesuai dengan perhitungan uji t diperoleh hasiil thitung = 2,261 dan t(0,025;48) = 
1,960, sehingga thitung > t(0,025;48) maka HO ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatiif tipe make a match tehadap hasil 
belajar matematika kelas IV MT Muhammadiyah Bandar Lampung. BAB V KESIMPULAN 
DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitiian yang telah dilakukan, bahwa adaa 
pengaruh hasil belajaar matemaatika siswa menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe make a match kelas IV MIT Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 
daripada pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together. 

Berdasarkan analisis uji perbandingan rata-rata pada tahap akhir menggunaka n uji t 
diperoleh thitung = 2.261 dan t(0,025;48) = 1.960 pada taraf signifikan a = 5%, maka 
thitung > t(0,025;48), akibatnya HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya 
pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas IV MIT Muhammadiyah Bandar Lampung.. 

Saran Berdasarkan penelitian yang tellah dilaksanakan maka peneliti dapat memeberi 
saran sebagai masukan sebagai berikut: Guru dapat menggunakan modell pembelajaran 
kooperatif tipe Make A Match sebagai alternatif pengajarann sehingga menciptakan 
suasana yang menenangkan dengan menambah iinovasi pada materi lain yang relevan 
dan menjadikan matematika sebagai pelajaran ang menyenangkan. 

Para siswa agar lebiih bersemangat mengikuti pembelajaran matematika untuk 
mencapai hasil yang maksimal dan menjadikan matematika pelajaran yang 
menyyenangkan. 
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UJI T
No. Eksperimen Kontrol

1 70 70
2 70 70
3 70 70
4 75 70
5 75 70
6 75 70
7 75 70
8 75 75
9 80 75

10 80 75
11 80 75
12 80 75
13 80 80
14 85 80
15 85 80
16 85 80
17 85 80
18 85 85
19 90 85
20 90 85
21 95 85
22 95 85
23 100 85
24 100 90
25 100 90

X bar 83.2 78.2
Sᵢ² 89.33333333 45.58333333
n₁ 25
n₂ 25

1/n₁ 0.04
1/n₂ 0.04
Sp² 67.45833333
Sp 8.213302219

t hitung 2.152321814
t tabel 1.96

Kesimpulan t hitung > t tabel, maka H₀ di tolak.

MAKA, TERDAPAT PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH 

TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS IV MIT MUHAMMADIAH BANDAR LAMPUNG



TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS IV MIT MUHAMMADIAH BANDAR LAMPUNG



Perhitungan Manual Analisis Validitas Tes

No Nama Responden x y x² y² xy
1 U-1 2 35 4 1225 70

2 U-2 2 48 4 2304 96

3 U-3 1 41 1 1681 41

4 U-4 1 28 1 784 28

5 U-5 2 42 4 1764 84

6 U-6 1 28 1 784 28

7 U-7 4 52 16 2704 208

8 U-8 2 44 4 1936 88

9 U-9 3 49 9 2401 147

10 U-10 3 40 9 1600 120

11 U-11 1 42 1 1764 42

12 U-12 2 28 4 784 56

13 U-13 1 35 1 1225 35

14 U-14 2 30 4 900 60

15 U-15 3 44 9 1936 132

16 U-16 1 28 1 784 28

17 U-17 4 47 16 2209 188

18 U-18 2 32 4 1024 64

19 U-19 5 43 25 1849 215

20 U-20 1 40 1 1600 40

21 U-21 3 39 9 1521 117

22 U-22 2 49 4 2401 98

23 U-23 2 34 4 1156 68

24 U-24 1 29 1 841 29

25 U-25 2 33 4 1089 66

53 960 141 38266 2148
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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS IV 

MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU MUHAMMADIYAH
BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2017/2018

Oleh:

Uswatun Khasanah

           Salah satu faktor rendahnya hasil belajar matematika adalah kurang tertariknya 
peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika 
peserta didik kurang merespon terhadap penyampaikan materi pembelajaran. 
Sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman matematika peserta didik, yang 
mengakibatkan rendahnya hasil belajar matematika, untuk mengatasi hal tersebut
peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match agar siswa 
terlibat langsung dalam pembelajaran.

            Peneliti menggunakan metode penelitian quasi eksperimental design, 
penelitian ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhyna untuk 
mengontrol variabel-veriabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif 
tipe Make A Match terhadap hasil belajar Matematika pada siswa di MIT 
Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian quasi eksperimental design. Data yang digunakan penelitian ini adalah data 
kuantitatif. Objek yang diamati adalah siswa kelas IV Zaid bin Stabit dan Thoriq bin 
Ziad MIT Muhammadiah Sukarame Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018, 
dengan melibatkan 50 siswa. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi dan tes akhir.              

             Hasil penelitian menunjukan bahwa perhitungan uji t dengan taraf signifikan 
5%, diperoleh thitung = 2,152 dan t(0,025;48) = 1,960, sehingga thitung  >  t(0,025;48), berakibat 
HO ditolak, dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pengaruh 
model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match terhadap hasil belajar matematika 
kelas IV MIT Muhammadiah Bandar Lampung.

Kata kunci: Model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match, hasil belajar 
Matematika



I. PENDAHULUAN
              Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dalam rangka 
membimbing dan mengarahkan perkembangan anak ke arah dewasa. Perubahan 
perilaku sebagai hasil belajar hanya mungkin terjadi antara siswa dengan sumber-
sumber belajar. Dan inilah yang harus dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran. 
Peran guru adalah menyediakan, menunjukan dan membimbing agar siswa dapat 
berhasil dalam pembelajaranya, terutama dalam mata pelajaran matematika yang 
dianggap sulit bagi siswa kalas IV MIT Muhammadiyah Bandar Lampung. 
Matematika menurut Soedjadi yaitu memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada 
kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif. Siswa Sekolah Dasar menurut Piaget 
mereka berada dalam fase operasional konkrit. Kemampuan yang tampak dalam fase 
ini kemampuan dalam proses berfikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, 
meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkrit.
             Pentingnya peranan matematika dalam dunia pendidikan perlu dilakukan 
usaha untuk menguasai pengetahuan matematika. Siswa diharapkan memiliki 
motivasi yang tinggi sehingga dapat menguasai matematika dengan baik. Demikian 
pentingnya matematika, diharapkan pembelajaran matematika menjadi salah satu 
mata pelajaran yang menyenangkan dan dimengerti oleh siswa. Namun, tidak dapat 
dipungkiri lagi bahwa mata pelajaran matematika masih merupakan pelajaran yang 
dianggap sulit, membosankan, dan sering menimbulkan masalah dalam belajar. 
Kondisi mengakibatkan hasil belajar matematika kurang optimal. Kondisi ini dialami 
pada peserta didik di Madrasah IbtidaiyahTerpadu Muhammadiyah Bandar Lampung 
dengan menggunakan Kurikulum 2013. Kondisi tersebut dialami oleh peserta didik 
kelas IV di Madrasah IbtidaiyahTerpadu Muhammadiyah Sukarame Bandar 
Lampung yang kurang tertarik untuk pembelajaran matematika, siswa sibuk dengan 
aktifitas sendiridan cenderung menunggu jawaban dari temanya. Sehingga 
menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika. Berdasarkan data diatas peserta 
didik banyak yang belum mencapai KKM. Untuk mengetahui hasil pembelajaran 
matematika yang baik, maka perlu perubahan dalam memilih model pembelajaran 
yang sesuai dengan karakter siswa. Metode mengajar merupakan satu cara dalam 
pembelajaran, dalam lembaga pendidikan. Agar peserta didik dapat menerima 
pelajaran, menguasai dan dapat mengembangkan hasil pelajaran, maka memilih 
model dan metode belajar dengan tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu 
diterapkan sebuah model pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan melibatkan
individu siswa dalam pembelajaran. Keberhasilan siswa dalam proses belajar ditandai 
dengan meningkatnya kemampuan pemahaman konsep materi yang telah diajarkan.
             Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe Make A Match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV 
Madrasah Ibtidaiah Terpadu Muhammadiyah Bandar Lampung. Alasan peneliti 
menggunakan model pembelajaran tersebut karena make a match dapat diartikan 
dengan mencari pasangan, mencari pasangan tersebut adalah mencari karti jawaban 
yang dilakukan oleh peserta didik yang memegang kartu soal. Apabila peserta didik 



memperoleh pasangan kemudian mempresentasikan di depan kelas. Sehingga peserta 
didik yang kurang bersosial dengan peserta didik lain mau tidak mau akan bertanya 
kepada peserta didik yang lain atas kartu yang ia dapatkan. dapat meningkatkan 
aktifitas atau keterlibatan belajar siswa baik secara kognitif atau fisik, melatih 
keberanian siswa, kedisiplinan siswa untuk belajar, dan efektif untuk
mengembangkan keterampilan sosial siswa untuk hasil belajar yang baik. Penelitian 
ini peneliti hanya meneliti hasil penilaian dari ranah kognitif.

II. LANDASAN TEORI
1. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Make A Match
Kooperatif bersifat kerja sama.Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang 
lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang 
lebih diarahkan oleh guru. Sintak pembelajaran koperatif adalah informasi, 
pengarahan-strategi, membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, 
presentasi hasil belajar, dan pelaporan. Model pembelajaran Make AMatch 
merupakan model pembelajaran yang dikembangkan Lorna Curran. Ciri utama 
model pembelajaran Make A Macth adalah siswa diminta mencari pasangan 
kartu yang merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam 
pembelajaran. Metode pembelajajan mencari pasangan (Make A Match)
merupakan metode pembelajaran kelompok yang memiliki dua orang anggota. 
Masing-masing kelompok tidak diketahui sebelumnya, tetapi dicari berdasarkan 
kesamaan pasangan misalnya pasangan soal dan jawaban. Berdasarkan 
pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa model pembalajaran kooperatif 
tipe Make a Match adal model yang mengajak siswa mencari pasangan sambil 
belajar mengenai suatu konsep atau topik melalui permainan pasangan dalam 
suasana belajaar yang menyenangkan.

2. Langkah-Langkah Pembelajaran Make A Match
             Menurut para ahli setiap pembelajaran Make A Match memiliki 
langkah-langkah dalam pelaksanaanya, agar mudah diterapkan dalam 
pembelajaran dikelas. Langkah-langkahMake A Macthmenurut Miftahul Huda 
dapat dilihat pada kegiatan pembelajaran berikut ini:
a) Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa untuk 

mempelajari dirumah.
b) Siswa dibagi kedalam 2 kelompok. Kedua kelompok diminta untuk 

berhadap-hadapan.
c) Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban 

kepada kelompok B.
d) Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka harus 

mencari/mencocokan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok lain. 
Guru juga perlu menyampaikan batasan maksimum waktu yang ia berikan 
kepada mereka.



e) Guru meminta semua kelompok A untuk mencari pasanganya di kelompok 
B. Jika mereka sudah menemukan pasanganya masing-masing guru 
meminta mereka melaporkan diri kepadanya. Guru mencatat mereka pada 
kertas yang sudah disiapkan.

f) Jika waktu sudah habis, mereka harus diberitahu bahwa waktu sudah habis. 
Siswa yang belum menemukan pasangan diminta untuk berkumpul 
tersendiri.

g) Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain dan siswa 
yang tidak mempunyai pasangan memperhatikan dan memberikan 
tanggapan apakah pasangan itu cocok atau tidak.

h) Terakhir, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan 
pertanyaan dan jawaban dari pasanagan yang memberikan presentasi.
Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai seluruh 
pasangan melakukan presentasi.

3. Pembelajaran Matematika di SD
Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun 
oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir siswa yang dapat 
meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 
kontruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasa yang baik 
terhadap materi matematika. Matematika merupakan ilmu dasar yang harus 
dikuasai selain membaca dan menulis. Siswa Sekolah Dasar (SD) berada pada 
tahap perkembangan kognitif yang berbeda dengan sekolah pada jenjang 
berikutnya. Pembelajaran matematika perlu disesuaikan dengan dengan 
kemampuan kognitif peserta didik dimulai dengan yang kongrit menuju abstrak, 
tetapi mengingat pada jenjang sekolah dasar yang masih dalam tahap operasional 
kungrit, maka untuk memahami konsep dan prinsip masih memerlukan 
pengalaman melalui objek kongrit. Matematika berhubungan dengan angka-
angka yang sering sekali ditemukan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-
hari. Sehingga matematika bukan hanya penguasaan berhitung saja, tetapi juga 
suatu proses pemantapan logika berfikir rasional dan kritis. Pembelajaran 
Matematika di SD merupakan pondasi yang kokoh untuk dapat memasuki 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan juga untuk menghadapi tantangan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Berdasarkan 
permasalahan di atas tampaknya perlu adanya inovasi pembelajaran untuk 
meningkatkan hasil  belajar matematika siswa. Untuk meraih hasil belajar yang 
tinggi sehingga prestasi belajar meningkat, tidak hanya dengan menghafal 
rumus-rumus tapi juga mengetahui proses untuk menemukan hasilnya. Untuk itu, 
guru harus mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran.
Secara khusus tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar, sebagaimana 
yang disajikan oleh Depdiknas, sebagai berikut:



a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 
mengaplikasikan konsep atau alitgoritme

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan 
pernyataan matematika

c) Memecahkan masalah meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 
model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang 
diperoleh

d) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel diagram atau media 
lainuntuk menjelaskan keadaan atau masalah

e) Memiliki sifat menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-
hari.

Tujuan pembelajaran matematika di atas akan tercapai jika guru 
dapatmenciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang memungkinkansiswa 
untuk aktif dalam membentuk, menemukan danmengembangkan 
pengetahuannya. Siswa dapat membentuk maknadari bahan-bahan pelajaran 
melalui suatu proses belajar lalu mengkonstruksinya dalam ingatan yang 
sewaktu-waktu dapat diproses dan dikembangkan
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