
ABSTRAK 

Yanti Br Sijabat NIM 108313403 “Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 
dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Pada Mata 
Pelajaran IPS di Kelas IV SD Negeri 023899 Binjai T.A 2011/2012”. 

 Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah rendahnya 

motivasi belajar siswa dalam pelajaran IPS dengan materi Koperasi, metode yang 

digunakan guru kurang kreatif, dan siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran, 

sehingga penelitian dilaksanakan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Make A Match. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam pelajaran IPS dengan materi koperasi. 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dilaksanakan di SD Negeri 023899 Binjai dan subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa/i kelas IV SD Negeri 023899 Binjai yang berjumlah 30 orang siswa. 

Penentuan subjek diperoleh berdasarkan hasil observasi terhadap kelas yang 

diteliti dan berdasarkan pengamatan peneliti dan guru kelas. Pelaksanaan PTK 

dilakukan selama dua siklus dan setiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan melalui 

empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

 Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah berupa lembar 

observasi dan angket terhadap kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Hasil penelitian melalui observasi tentang motivasi belajar terhadap 30 orang 

siswa dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa masih sangat rendah pada 

siklus I pertemuan ke-1 dengan rata-rata 56,8% lalu pada pertemuan ke-2 

meningkat menjadi 63,3% dan pada siklus II pertemuan ke-1 meningkat lagi 

menjadi 74,3% selanjutnya pada pertemuan ke-2 meningkat menjadi 82%. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi belajar siswa pada materi 

Koperasi sudah tergolong sangat baik. Kemudian dari hasil angket yang diberikan 

kepada 30 orang siswa dari siklus I hingga siklus II diperoleh hasil yang terus 

meningkat dari setiap siswa. Pada siklus I menunjukkan sebanyak 18 orang siswa 

(60%) yang tergolong kategori siswa yang termotivasi. Pada siklus II 

menunjukkan sebanyak 28 orang siswa (93,3%) yang tergolong kategori siswa 

yang termotivasi. Terjadi peningkatan motivasi belajar sebesar 33,3%. 

Peningkatan tersebut dapat terwujud karena terjadi peningkatan kualitas peneliti 

dalam mengajar. Pada siklus I pertemuan ke-1 persentase guru dalam mengajar 

adalah sebesar 67,5%, pada pertemuan ke-2 meningkat menjadi 75% dan siklus II 

pertemuan ke-1 meningkat lagi menjadi 80% selanjutnya pada pertemuan ke-2 

meningkat menjadi 90%. 

 Dari hasil yang diperoleh dari 30 orang siswa dapat dilihat bahwa setelah 

dilakukan tindakan pada setiap siklus terjadi peningkatan motivasi. Dapat 

disimpulkan bahwa dengan pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran IPS materi koperasi di kelas 

IV SD Negeri 023899 Binjai.  

 

 


