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Abstract: The purpose of this study are to describe the implementation and improvement
the result teacher activity, student activity and student learning outcomes, using the models
of Problem Based Learning (PBL)  variations Make a Match. This type of research is the
Classroom Action Research (CAR). Subjects were fifth grade students of Mekar
Elementary School in Martapura Timur, year 2014/2015  2nd  semester. The result of this
study is the aplication the models of Problem Based Learning (PBL)  variations Make a
Match, can improve teacher activity, student activity and student learning outcomes of
Mekar Elementary School in Martapura Timur in the formation of the ground concept . As
forstep lesson can be explained as follows: (1) Orient students to the problems, (2)
Organizing students to learn, (3) Experience guiding individuals and groups, (4) Develop
and present work, (5) Analyzing and evaluating the problem solving process, (5) teachers
prepare some cards, (6) each student received a card, (7) each students think of an
answer/question of cards held, (8) each student find a partner who has a matching card
with the card, (9) each student is able to match the cards before the deadline given points,
(10)  after one round of cards to be disturb again learners each get a different card than
before, (11) and so on, do iti repeatedly until the learning is complete.

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan mengetahui
peningkatan aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
siswa menggunakan model Problem Based Learning (PBL) variasi Make a Match. Jenis
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah siswa
kelas V SDN Mekar Martapura Timur tahun ajaran 2014-2015 semester 2. Hasil penelitian
ini adalah penerapan model Problem Based Learning (PBL) variasi Make a Match, dapat
meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa dan  hasil belajar siswa kelas V SDN Mekar
Martapura Timur pada konsep pembentukan tanah. Adapun  langkah pelajarannya dapat
dijelaskan sebagai berikut: (1) mengorientasikan siswa pada masalah, (2)
mengorganisasikan siswa untuk belajar, (3) membimbing pengalaman individual maupun
kelompok, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, (5) menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah, (6) guru menyiapkan beberapa kartu, (7) setiap
siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/jawaban, (8) tiap siswa memikirkan
jawaban/soal dari kartu yang dipegang, (9) setiap siswa mencari pasangan kartu yang
cocok dengan kartunya, (10) setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas
waktu diberi poin, (11) permainan dilanjutkan ke babak berikutnya.
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Tujuan pendidikan dasar dalam
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan pada
Bab V (Standar Kompetensi Lulusan)
tertuang pada Pasal 26 yang menyatakan
bahwa “pendidikan dasar bertujuan untuk
meletakkan dasar kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia,
serta keterampilan untuk hidup mandiri
dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.”
Suatu sistem pendidikan dapat dikatakan
bermutu, jika proses belajar mengajar
berlangsung secara menarik dan
menantang, sehingga peserta didik dapat
belajar sebanyak mungkin melalui proses
belajar yang berkelanjutan.

Pelaksanaan proses pembelajaran
guru mempunyai peran yang sangat
penting, peran guru tersebut meliputi guru
sebagai:sumber belajar; fasilitator;
pengelola pembelajaran; demonstrator;
pembimbing; motivator; dan penilai
(Warso, 2014:40). Oleh karena itu untuk
keberhasilan peningkatan hasil belajar
maka diharapkan guru dapat
mengimplementasikan suatu strategi
pembelajaran dengan menggunakan
metode, model, teknik, dan taktik
pembelajaran agar terwujudnya
pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif, dan menyenangkan.

Penetapan strategi pembelajaran yang
dirancang oleh guru dengan menggunakan
model-model pembelajaran diharapkan
dapat meningkatkan hasil belajar. Sehingga
kegiatan dan proses pembelajaran yang
dirancang dapat berhasil sesuai dengan
tujuan yang diharapkan atau hasil belajar
diperoleh siswa dapat melebihi atau paling

tidak sama dengan standar ketuntasan yang
telah ditetapkan.

Pembelajaran IPA merupakan salah
satu pembelajaran yang membutuhkan
keterampilan untuk mengembangkan
pengetahuan tentang alam sekitar maupun
menerapkan berbagai konsep IPA untuk
menjelaskan gejala-gejala alam yang harus
dibuktikan kebenarannya.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  adalah
ilmu yag berhubungan dengan cara
mencari tahu tentang alam secara
sistematis, sehingga IPA bukan hanya
penguasaan kumpulan pengetahuan yang
berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau
prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan
suatu proses penemuan (Tim Direktorat
Pembinaan Sekolah Dasar, 2011:13).

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), juga
sering disebut dengan Sains. Sains adalah
pengetahuan manusia tentang alam yang
diperoleh dengan cara yang terkontrol.
Penjelasan ini mengandung makna bahwa
Sains kecuali sebagai produk yaitu
pengetahuan manusia, juga sebagai proses
yaitu bagaimana cara mendapatkan
pengetahuan tersebut (Djanali, 2007:35).
Sedangkan menurut Trowbridge & Baybee
mengemukakan bahwa “Science as a way
of knowing.” Frase ini mengandung ide
bahwa Sains adalah proses yang sedang
berlangsung dengan fokus pada
pengembangan dan perorganisasian
pengetahuan (Bundu, 2006:9).

Permasalahan pada siswa kelas V di
SDN Mekar yaitu, dalam beberapa tahun
terakhir siswa kesulitan mencapai KKM
sekolah yaitu ≥ 65. Hal tersebut terlihat
pada tahun ajaran 2011-2012 ketuntasan



3

hasil belajar siswa yang mencapai KKM
yang ditetapkan sekolah (≥ 65), persentase
siswa yang memenuhi KKM hanya
mencapai 63,64% (14 siswa tuntas) dan
36,36% (8 siswa tidak tuntas), sedangkan
pada tahun ajaran 2012-2013 hanya
mencapai 64,00% (16 siswa tuntas) dan
36,00% ( 9 siswa tidak tuntas)  kemudian
pada tahun ajaran 2013-2014 kembali
menurun persentasenya hanya mencapai
38,46% (10 siswa tuntas) dan  61,54% (16
siswa tidak tuntas).

Faktor penyebab permasalahan
banyaknya siswa yang mengalami
ketidaktuntasan pencapaian KKM tersebut
disebabkan terhambatnya pemahaman
siswa pada konsep pembentukan tanah,
kurangnya ketertarikan minat dan motivasi
siswa, aktivitas siswa dalam pembelajaran
kurang aktif karena kurangnya keterlibatan
siswa untuk memahami dan menyelesaikan
masalah yang ada pada soal, sehingga
pembelajaran terkesan kurang bermakna
bagi siswa. selain itu aktivitas
pembelajaran lebih banyak didominasi
guru, karena tidak menggunakan model
pembelajaran yang dapat meningkatkan
keaktifan siswa dalam belajar dan
membangun pengetahuannya.

Jika keadaan ini tidak segera
ditanggulangi, maka kegiatan belajar
mengajar tidak akan terlaksana secara
optimal yang mengakibatkan tidak adanya
peningkatan hasil belajar IPA pada siswa.
Rencana untuk meningkatkan hasil belajar
siswa dalam pembelajaran IPA pada
konsep pembentukan tanah di kelas  V,
penulis melakukan penelitian tindakan
kelas menggunakan model Problem Based

Learning (PBL) variasi Make a Match
yang sangat potensial untuk melatih siswa
berpikir kritis dalam menghadapi berbagai
masalah dan dapat memberikan kondisi
belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta
menyenangkan kepada siswa.

Model Problem Based Learning
(PBL) yaitu siswa mempresentasikan
gagasannya, siswa terlatih merefleksikan
persepsinya, mengargumentasikan dan
mengkomunikasikan ke pihak lain
sehingga guru pun memahami proses
berpikir siswa, dan guru dapat
membimbing serta mengintervensikan ide
baru berupa konsep dan prinsip (Rusman,
2012:245). Hal tersebut sejalan dengan
pendapat Panen menyatakan “dalam
strategi pembelajaran PBL, siswa
diharapkan untuk terlibat dalam proses
penelitian yang mengharuskannya untuk
mengidentifikasi permasalahan,
mengumpulkan data, dan menggunakan
data tersebut untuk pemecahan masalah.”
(Rusmono, 2014:74).

Sejalan dengan lebih
mengoptimalkan model Problem Based
Learning (PBL) maka dapat divariasi
dengan model Make a Match atau yang
lebih dikenal mencari pasangan. Model
pembelajaran Make a Match yaitu siswa
diminta mencari pasangan kartu yang
merupakan jawaban atau pertanyaan materi
tertentu dalam pembelajaran yang
dilakukan dalam situasi menyenangkan
selain itu model Make a Match ialah model
pembelajaran aktif yang dapat mengasah
keaktifan siswa dalam mencocokkan
pasangan sehingga mereka tidak akan
bosan. Model Make a Match dapat
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digunakan dalam semua mata pelajaran
dan untuk semua tingkatan usia (Shoimin,
2014:98).

Penelitian ini diharapkan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPA pada konsep
pembentukan tanah. Berdasarkan uraian
di atas maka peneliti melakukan Penelitian
Tindakan Kelas yang berjudul:
“Meningkatkan Hasil Belajar IPA Konsep
Pembentukan Tanah Menggunakan Model
Problem Based Learning (PBL) Variasi
Make a Match pada Siswa Kelas V SDN
Mekar Martapura Timur.”

METODE

Penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah sebuah
metode riset yang bersifat deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis dengan
pendekatan induktif (Lusi dan Ricky,
2013:60). Creswell  menjabarkan bahwa
“penelitian kualitatif  adalah sebuah
proses inkuiri yang menyelidiki masalah-
masalah sosial dan kemanusiaan dengan
tradisi metodologi yang berbeda.”
(Wiriaatmadja, 2012:8).

Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian yang berupa penelitian tindakan
kelas (PTK). Cogen dan Manion
mengemukakan bahwa “penelitian
tindakan kelas adalah intervensi skala
kecil terhadap tindakan di dunia nyata dan
pemeriksaan cermat terhadap pengaruh
intervensi.” (Atmono, 2009:2). Penelitian
Tindakan Kelas bertujuan yaitu: (1)
memperbaiki dan meningkatkan kualitas

isi, masukan, proses dan hasil
pembelajaran/pelatihan, menumbuh
kembangkan budaya meneliti para dosen
dan guru agar lebih proaktif mencari
solusi terhadap permasalahan
pembelajaran/pelatihan, menumbuhkan
dan meningkatkan produktivitas meneliti
guru, khususnya dalam mencari solusi
masalah-masalah pembelajaran/pelatihan,
meningkatkan kolaborasi antar guru-guru,
instruktur-instruktur dalam memecahkan
masalah pembelajaran/pelatihan (Agung,
2013:67).

Penelitian ini dilaksanakan di SDN
Mekar Martapura Timur pada siswa kelas
V dengan jumlah 24 orang, 14 orang laki-
laki dan 10 orang perempuan. Di dalam
penelitian ini peneliti bekerjasama dengan
guru SDN Mekar Martapura Timur.
Peneliti bertindak sebagai pengajar dan
dibantu oleh seorang observer yaitu guru
kelas V SDN Mekar Martapura Timur,
yaitu Mastaniah S.Pd. Hal ini bertujuan
agar data yang didapat adalah data
objektif. Menggunakan model Problem
Based Learning variasi Make a Match,
diharapkan pembelajaran di kelas lebih
variatif, guru dapat fleksibel dan
bervariasi dalam melaksanakan
pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa
akan meningkat.

Cara pengambilan data yaitu: a)
Teknik observasi yakni data pembelajaran
guru diambil melalui observasi kegiatan
mengajar di kelas dalam menerapkan
model Problem Based Learning (PBL)
variasi Make a Match. Data aktivitas
siswa diambil melalui observasi aktivitas
siswa dalam kegiatan pembelajaran pada
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materi konsep pembentukan tanah. b)
Teknik Tes yakni data hasil belajar
diperoleh dari nilai hasil kerja tes tertulis
pada setiap akhir pertemuan
(pembelajaran). Selain itu, tes hasil belajar
siswa tiap akhir siklus dibandingkan
dengan indikator yang ditetapkan yang
nantinya digunakan sebagai patokan
melanjutkan atau tidak ke siklus
selanjutnya.

Analisis data mengenai hasil belajar
siswa dilakukan dengan menjumlahkan
siswa yang telah tuntas belajar dibagi
dengan jumlah siswa keseluruhan dan
dikali 100%.

Indikator keberhasilan penelitian
tindakan kelas ini adalah apabila aktivitas
guru dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran telah mencapai skor sebesar
>63 dengan kriteria minimal baik.
Indikator aktivitas siswa dalam kegiatan
pembelajaran yakni, secara klasikal
aktivitas siswa yang mencapai kriteria
minimal aktif sebesar ≥80%. Untuk hasil
belajar siswa setelah proses pembelajaran
berlangsung mengalami peningkatan hasil
belajar dan dapat mencapai ketuntasan
belajar secara individual dengan nilai ≥65,
serta dapat mencapai ketuntasan belajar
secara klasikal sebesar ≥80% dari jumlah
seluruh siswa mendapat nilai ≥65.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tindakan kelas
dilaksanakan dalam dua siklus yang
masing-masing siklus terdiri dari 2 kali
pertemuan. Alokasi waktu setiap

pertemuan adalah 2 x 35 menit dengan
proses pembelajaran dilaksanakan melalui
model Problem Based Learning (PBL)

variasi Make a Match. Dari kegiatan
pembelajaran ini ternyata dapat
meningkatkan hasil belajar siswa,
meskipun ada beberapa hal yang masih
belum maksimal. Hal ini berdasarkan pada
hasil observasi selama proses
pembelajaran berlangsung, baik hasil
aktivitas guru, siswa dan hasil belajar.

Pelaksanaan pembelajaran
menggunaan model Problem Based
Learning (PBL) variasi Make a Match
aktivitas guru dalam setiap pertemuan
semakin baik. Guru melaksanakan
pembelajaran dengan kriteria baik pada
siklus I dan kemudian setelah dilakukan
perbaikan-perbaikan pada langkah yang
mengalami kendala, akhirnya pada siklus
II aktivitas guru dalam pembelajaran yang
dilaksanakan berada pada kriteria sangat
baik.

Begitu pula dengan aktivitas siswa.
Sebelum digunakannya dalam kegiatan
pembelajaran, aktivitas siswa menjadi
meningkat dan lebih aktif. Pada hasil
penelitian aktivitas siswa secara klasikal
pada siklus I berada pada kriteria aktif.
kemudian pada siklus II meningkat
menjadi sangat aktif. Untuk hasil belajar
siswa juga menunjukkan adanya
peningkatan. Secara klasikal hasil belajar
siswa pada siklus I pertemuan 1 sebesar
72,72% dan pada pertemuan 2 meningkat
menjadi 81,82%. Pada siklus II pertemuan
I sebesar 83,33% dan mengalami
peningkatan pada siklus II pertemuan 2
yakni sebesar 95,83%.
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Peningkatan hasil belajar siswa ini
terjadi karena guru telah berhasil
membuat soal sesuai ranah kognitif siswa
agar mudah dipahami siswa dan struktur
kalimat dalam pembuatan soal sudah jelas
dan sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia yang baik dan benar, selain itu
setiap soal pilihan ganda sudah
diperhatikan pokok soal (stem)
dirumuskan secara jelas dan lebih tegas,
pilihan jawaban (option) homogen dan
logis, dan begitu juga pengecoh
(distractor).

Hal di atas tersebut juga tidak
terlepas dari guru merancang
pembelajaran dan mengelola kegiatan
belajar mengajar menggunakan model
Problem Based Learning variasi Make a
Match dengan baik, sehingga siswa juga
semakin aktif dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran yang menyebabkan hasil
belajar siswa meningkat. Hal ini sesuai
dengan pendapat Nawawi  bahwa “hasil
belajar dapat diartikan sebagai tingkat
keberhasilan siswa dalam mempelajari
materi pelajaran di sekolah yang
dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari
hasil tes mengenai sejumlah materi
pelajaran tertentu.”  (Susanto, 2013:5).

Uno dan Nurdin (2014:131)
menyatakan bahwa “Guru dapat
menerapkan suatu model pembelajaran
yang inovatif, sehingga tujuan
pembelajaran dapat dicapai dengan
optimal.” Warso (2014:133) menyatakan
“asumsi yang digunakan dalam belajar
tuntas adalah peserta didik dapat
mencapai kompetensi yang ditentukan,
asalkan peserta didik mendapat bantuan

yang tepat dan diberi waktu sesuai dengan
yang dibutuhkan.” Hal tersebut juga
sejalan dengan pendapat Mulyasa
(2014:120) menyatakan “agar semua
peserta didik memperoleh hasil belajar
secara maksimal, pembelajaran harus
dilaksanakan dengan sistematis.
Kesistematisan akan tercermin dari
strategi pembelajaran yang dilaksanakan,
terutama dalam mengorganisir tujuan dan
bahan belajar, melaksanakan evaluasi dan
memberikan bimbingan terhadap peserta
didik yang gagal mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.”

Rusman (2012:247) mengemukakan
peningkatan hasil belajar terjadi karena
guru pada saat proses pembelajaran tidak
hanya memberikan materi secara klasikal
tetapi guru menggunakan diskusi
kelompok sebagai sarana membangun
informasi dan pengetahuan melalui tukar
pendapat dan saling mempelajari
sedangkan guru hanya sebagai fasilitator
dan pembimbing. Apalagi pada proses
pembelajaran model PBL juga divariasi
dengan Make a Match. Penggunaan
model pembelajaran yang tepat dapat
mendorong timbulnya rasa senang siswa
terhadap pelajaran, menumbuhkan dan
meningkatkan motivasi dalam
mengerjakan tugas, memberikan
kemudahan bagi siswa untuk memahami
pelajaran sehingga mencapai hasil belajar
yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang dilakukan dapat
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disimpulkan bahwa model Problem Based
Learning variasi Make a Match yang
diterapkan guru dalam pembelajaran,
dapat meningkatkan hasil belajar siswa
pada konsep pembentukan tanah di kelas
V SDN Mekar Martapura Timur.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini
yaitu: 1) aktivitas guru dengan
menggunakan model Problem Based
Learning variasi Make a Match dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran yang
semakin baik pada setiap pertemuan di
setiap siklus. 2) aktivitas siswa dengan
menggunakan model Problem Based
Learning variasi Make a Match dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam
mengikuti pelajaran yang diberikan. 3)
hasil belajar IPA siswa melalui model
Problem Based Learning variasi Make a
Match mengalami peningkatan. Hal ini
dibuktikan dengan adanya peningkatan
hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus
II.
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