
ABSTRAK 

 

Sri Hadijah Tambunan, Nim 109311101. Upaya Meningkatkan Kemampuan Siswa Pada 

Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat Melalui Model Pembelajaran Mencari 

Pasangan (Make a Match) Pada Siswa Kelas V SDN 101868 Desa Sena Kecamatan Batang 

Kuis T.A 2013/2014. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan model Mencari Pasangan (Make a 

Match) terhadap meningkatkan kemampuan belajar siswa pada penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat di kelas V SDN 101868 Desa Sena Kecamatan Batang Kuis. 

Adapun masalah pada penelitian ini adalah apakah dengan menggunakan model 

pembelajaran Mencari Pasangan (Make a Match ) dapat meningkatkan kemampuan belajar  

siswa pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas V SDN Negeri 101868 Desa 

Sena Kecamatan Batang Kuis Tahun Ajaran 2013/2014? 

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

penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 101868 Desa Sena Kecamatan Batang Kuis. Siswa yang 

berjumlah 27 orang siswa dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa 

pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Instrument yang digunakan adalah essay test 

yang berjumlah 10 item dan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran Mencari Pasangan (Make 

a Match).             

            Hasil penelitian diperoleh bahwa hasil belajar siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung menunjukkan adanya peningkatan yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa untuk setiap siklus. Nilai rata-rata hasil belajar 

siswa sebelum pembelajaran pada materi pokok operasi pecahan diberikan adalah 54,81. Setelah 

dilakukan pembelajaran pada siklus I, nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 69,25 

artinya siswa belum tuntas belajar dan pada siklus II nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 90,74 

artinya siswa telah tuntas belajar. Pada saat pretest tingkat ketuntasan belajar 44,44% (12 orang), 

setelah dilakukan tindakan pada siklus I menjadi 62,96% (17 orang) pada siklus II diperoleh 

tingkat ketuntas belajar siswa meningkat 92,59% (25 orang) dan secara klasikal telah mencapai 

standar ketuntasan dalam hasil belajar.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Mencari Pasangan (Make a Match) dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa 

pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas V SDN 101868 Desa Sena 

Kecamatan Batang Kuis T.A 2013/2014. 

 


