
    

ABSTRAK 
 
 

TONANG TANJUNG, NIM  : 108313376  “Meningkatkan Motivasi Belajar 
Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Make A 
Macth  Pada Pelajaran IPA”. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Macth. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi Sumber Daya 
Alam di kelas IV SD Negeri 101777 Saentis. 
 Adapun yang terjadi masalah dalam penelitian ini adalah a) pada saat 
proses pembelajaran berlansung, metode yang digunakan guru terlalu monoton, b) 
motivasi siswa dalam pelajaran IPA (Sains) masih rendah, c) pada proses 
pembelajaran siswa masih sering berpindah-pindah tempat sehingga suasana 
menjadi ribut, d) dalam menjelaskan mpelajaran guru masih terdian diri didepan 
kelas, e) kebanyakan siswa bermain-main di dalam kelas.  
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 101777 
Saentis tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 24 siswa. Objek penelitian ini 
adalah penerapan model pembelajara kooperatif tipe Make A Macth  pada materi 
pokok Sumber Daya Alam  di kelas IV SD Negeri 101777 Saentis. 
 Desain dalam penelitian tindakan kelas (Classrom Action Researach) ini 
adalah model Kemmis dan MC Taggart dengan 2 siklus mempunyai 4 tahap yaitu 
; 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Pengamatan, 4) Refleksi. Masing – masing 
siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan. Alat yang digunakan dalam pengumpulan 
adalah observasi. Observasi meliputi aktivitas guru dan siswa dalam proses 
pembelajaran. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tindakan dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Macth  pada kondisi 
awal terdapat 19 siswa (67,81%) yang memiliki motivasi belajar rendah, 7 siswa 
(25%) memiliki motivasi belajar sedang dan 2 siswa (7,1%) yang memiliki 
motivasi tinggi.  pada siklus II  terdapat 0 orang siswa (0%) yang memiliki kriteria 
rendah, 4 orang atau sekitar (14,2%) dan 24 orang siswa atau sekitar (83,2) yang 
memilki motivasi belajar tinggi.  
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
menggunakan  model pembelajaran kooperatif  Make A Macth, siswa termotivasi 
karena siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian 
pembelajarn  IPA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make 
A Macth  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi pokok Sumber 
Daya Alam kelas IV SD Negeri 101777 Saentis Kecamaan Percut Sei Tuan Tahun 
Ajaran 2011/2012  
 
 
 
 
 
 
 
 


