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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa setelah 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe make a match pada 

mata pelajaran IPA pada materi pokok sumber daya alam dan penggunaan sumber 

daya alam di kelas V SD Swasta Methodist-2 Kisaran T.A 2015/2016. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pelaksanaan 

penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, dimana setiap siklus dilakukan 2 kali 

pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Instrumen penelitian menggunakan angket motivasi 

belajar siswa dan lembar observasi berupa daftar check list motivasi siswa. Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Swasta Methodist-2 Kisaran tahun 

ajaran 2015/2016 dengan jumlah siswa 32 orang, yang terdiri dari 19 orang 

perempuan dan 13 orang laki-laki. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 32 orang siswa pada saat kondisi awal 

ada 16 orang siswa yang memiliki motivasi rendah (50%), 8 orang siswa memiliki 

motivasi sedang (25%) dan 8 orang siswa memiliki motivasi tinggi (25%) 

sedangkan rata-rata persentase motivasi belajar siswa sebanyak 60,84. Pada siklus 

I pertemuan I ada 22 orang siswa yang memiliki motivasi rendah (68,75%) dan 10 

orang siswa memiliki motivasi sedang (31,25%), dengan persentase motivasi 

klasikal sebesar 31,25%, pada siklus I pertemuan II sebanyak 16 orang siswa 

memiliki motivasi rendah (50%), ada 8 orang siswa memiliki motivasi sedang 

(25%) dan ada 8 orang siswa memiliki motivasi tinggi (25%) dengan persentase 

motivasi klasikal sebesar 50%. Pada siklus II pertemuan I ada 7 orang yang 

memiliki motivasi rendah (21,88%), ada 9 orang siswa memiliki motivasi sedang 

(28,13%), ada 15 orang siswa yang memiliki motivasi tinggi (46,88%), dan ada 1 

orang yang memiliki motivasi sangat tinggi (3,1%) dengan persentase motivasi 

klasikal sebesar 78,12%. Pada siklus II pertemuan I ada 3 orang siswa yang 

memiliki motivasi rendah (9,37%), ada 7 orang siswa yang memiliki motivasi 

sedang (12,5%), ada 12 orang siswa yang memiliki motivasi tinggi (62,50%) dan 

ada 10 orang siswa yang memiliki motivasi sangat tinggi (15,62%) dengan 

persentase motivasi klasikal sebesar 90,62%.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe Make A Match dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di 

kelas V SD swasta Methodist-2 Kisaran pada materi pokok Sumber Daya Alam 

dan Penggunaan Sumber Daya Alam pada T.A 2015/2016. Untuk guru disarankan 

agar menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe Make A Match 

karena model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.  

 


