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ABSTRAK 

 

Khoiria bahri hasibuan, 1143311029, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Tema Indahnya Keragaman Di Negeriku Dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Make A Match Pada Kelas IVB SDN 106806 Cinta Rakyat T.A 

2017/2018”, Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan,2018. 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada Tema Indahnya Keberagaman Di Negeriku dengan menggunakan 

model pembelajaran make a match pada Subtema keragaman suku bangsa dan 

agama di negriku pada pembelajaran 3 di kelas IVB SDN 106806 Cinta Rakyat 

T.A 2017/2018.                                                             

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam 

penelitian berjumlah 28 orang siswa yang terdiri dari 20 orang siswa laki-laki dan 

8 orang siswa perempuan. Objek dari penelitian ini adalah hasil belajar siswa. 

Pelaksanaan tindakan dilakukan selama 2 siklus pembelajaran. Dengan 4 tahapan 

pada masing-masing siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan/observasi, dan refleksi. Adapun alat pengumpulan datanya adalah tes 

dan lembar observasi. 

Hasil analisis data dari 28 orang siswa diperoleh hasil belajar siswa pada 

saat Pre Test terdapat 7 orang siswa yang tuntas dengan presentase 25% dan 21 

orang siswa  yang tidak tuntas dengan presentase 75% dengan nilai rata-rata 

klasikal sebesar 56,25. Peneliti menindak lanjuti pada siklus I dengan 

menggunakan model pembelajaran make a match terdapat peningkatan nilai dari 

sebelumnya, perolehan hasil terdapat 16 orang siswa yang nilainya mencapai 

ketuntasan dengan presentase 57%, sedangkan 12 orang siswa yang belum tuntas 

dengan presentase 43% dengan nilai rata-rata klasikal  68,57. Dari perolehan hasil 

sikus I peneliti menindak lanjuti ke siklus II, secara signifikan hasil belajar siswa 

meningkat sebanyak 25 oarang siswa yang tuntas  dengan presentase 89% dan 3 

orang siswa yang tidak tuntas dengan presentase 11% dengan nilai rata-rata 

klasikal sebesar 80,89. Sehingga penggunaan model pembelajaran make a match 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada Tema Indahnya Keberagaman Di 

Negeriku pada kelas IVB SDN 106806 Cinta Rakyat T.A 2017/2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


