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ABSTRAK 

Susanti, Tri Lina. 2017. “Meningkatkan Aktivitas Emosional Belajar Siswa dengan 

Menggunakan Model Make A Match Pada Mata Pelajran IPA di Kelas IV SD 

Negeri 186/1 Sridadi ”. Skripsi. Progran Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Jambi, Pembimbing I Drs. Arsil 

M.Pd. Pembimbing II Muhammad Sofwan, S.pd, M.pd. 

 

Kata Kunci:Aktivitas Emosional Belajar,  Model Make A Match. 

 

Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau 

rohani. Emosional aktivitas adalah kemampuan emosi yang meliputi untuk 

mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapai suatu masalah, maupun 

mengendalikan implus dan Motivasi diri.  

Pada kenyataanya aktivitas belajar di kelas IV SD Negeri 186/I masih rendah. 

Seperti yang ditemukan penulis, dimana siswa kurang antusias dalam proses 

pembelajaran, siswa merasa bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung, pada 

proses pembelajaran guru tidak menggunakan model pembelajaran, kurangnya Interaksi 

antara guru dan siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diberikan tindakan 

dengan model pembelajaran Make A Match. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah 

model pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan aktivitas belajar pada mata 

pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 186/I Sridadi. 

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

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri 186/1 Sridadi pada tanggal 23 Januari 

sampai dengan 23Februari 2017, dengan subjek penelitian siswa kelas IV yang 

berjumlah 14 orang yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Untuk 

memperoleh data penelitian digunakan lembar observasi dan dokumentasi. 

 Dari hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan Aktivitas  Emosional 

belajar siswa, dimana sebelum diberikan tindakan dengan menggunakan model 

pembelajaran Make A match Aktivitas Emosional belajar siswa hanya  

berjumlah31,24% setelah diberikan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran 

Make A Match pada siklus I  Pertemuan pertama mencapai 61,64% emuan ke 2 

mencapai 65 % kemudian pada siklus kedua, tindakan yang dilakukan yaitu dengan 

menggunakan model Maake a Match dan di berikan Reward di siklus II pertemuan 

pertama menjadi 75% % dan mengalami peningkatan lagi pada siklus II pada pertemuan 

ke meningkat menjadi 85% dengan kriteria ketuntasan sangat baik. Maka penelitian ini 

dikatakan berhasil karena telah mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditentukan 

yaitu 75%. 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan Aktivitas Emosional belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 186/I Sridadi.  

 

ABSTRACT 

Susanti, Tri Lina. 2017. "Increase Student's Student Emotional Activity by Using Make 

A Match Model In Science Subject in Grade IV SD Negeri 186/1 Sridadi". 

Essay. Study Program of Elementary School Teacher Education, Department of 

Education, Faculty of Jambi University, Advisor I Drs. Arsil M.Pd. Supervisor 

II Muhammad Sofwan, S.pd, M.pd. 

 

Keywords: Emotional Learning Activities, Make A Match Model. 

 

Activity is any activity carried out either physically or spiritually. Emotional activity is 

the ability of emotions that include to control yourself, have endurance when faced with 

a problem, and control implus and Self Motivation. 

In fact the activity of learning in class IV SD Negeri 186 / I is still low. As the authors 

found, where students are less enthusiastic in the learning process, students feel bored 

during the learning process takes place, the teacher learning process does not use the 

learning model, the lack of interaction between teachers and students. Based on the 

problem then it is given action with Make A Match learning model. The goal is to find 

out whether the Make a Match learning model can improve the learning activities on 

science subjects in class IV SD Negeri 186 / I Sridadi. 

The type of research used is Classroom Action Research (PTK). This research was 

conducted in the fourth grade of SD Negeri 186/1 Sridadi on 23 January to 23 February 

2017, with the subjects of the fourth grade student study which amounted to 14 people 

consisting of 8 male students and 6 female students. To obtain research data used 

observation sheet and documentation. 

The result showed that there was an increase of Emotional activity of student learning, 

where before being given action by using learning model Make A match Emotional 

activity of student learning only amounted to 31,24% after given action by using Make 

A Match learning model in cycle I first meeting reach 61,64 % Emuan to 2 reaches 65% 

then in second cycle, the action is done by using Maake a Match model and given 

Reward in cycle II first meeting becomes 75%% and increase again in cycle II at 

meeting to increase to 85% with The criteria of mastery is very good. So this research is 

said to be successful because it has reached the predetermined success criteria that is 

75%. 

Based on the results of this study, it can be concluded that the model of learning Make 

A Match can increase the Emotional Activities of students learning grade IV SD Negeri 

186 / I Sridadi. 

I   PENDAHULUAN 

Aktivitas Emosional adalah kemampuan emosi yang meliputi untuk 

mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah,  mampu 

mengendalikan implus dan motivasi diri (Goleman 2009:45). 

 Aktivitas Emosional  adalah kemampuan individu untuk memantau  baik yang 

berkaitan emosional dirinya maupun orang lain dan kemampuan dalam membedakan 

emosi dirinya dalam bersikap tenang, dan tidak merasa bosan. Mayer dan Solovy, 

(Makmun Mubadiyah 2006:15). 
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Dri definisi para Ahli  dapat disimpulkan bahwa Aktivitas emosional adalah 

Kemampuan Individu dalam bersikap positif setiap menghadapi masalah yang ada 

dalam dirrinya sendiri dan dapat menjadaikan suatu motivasi diri. 

Model pembelajaran adalah suatu  rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain. 

Joyce (dalam  Rusman, 2014:133),  salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan 

adalah model pembelajaran Make a Match merupkan salah satu jenis dari metode dalam  

pembelajaran kooperatif (Rusman 2014:223), model pembelajaran ini dikembangkan 

oleh Lorna Curran (1994). Dalam keunggulan ini siswa mencari pasangan sambil 

belajar mengenai suatu konsep atau teknik dalam suasana yang menyenagkan dan dapat 

meningkatkan Aktivitas emosional belajar siswa.  

Peranan model pembelajaran sanggatlah penting dalam melakukan peroses 

pembelajaran. diperuntutkan untuk membuat siswa lebih aktif, memberi pengalaman 

serta mempermudah siswa dalam mencerna materi pembelajaran. 

Namun dalam kenyataannya Aktivitas Emosional belajar yang dijumpai  dikelas 

pada saat belajar IPA dikelas Masih banyak siswa yang mengantuk, mengobrol kepada 

teman sebangku pada saat guru menjelaskan, Ketika ditanya guru hanya diam saja. 

dimana pada permasalahan siswa kurang antusias, siswa  merasa bosan pada saat proses 

belajar berlangsung, didalam pembelajaran IPA. Pada peroses pembelajaran guru tidak 

menggunakan  model pembelajaran secara menarik guru hanya menjelaskan materi 

didepan dan siswa hanya mendengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh guru, dan 

interaksi antara guru dan siswa masih kurang,  Dan peneliti juga melakukan  observasi 

siswa pada tanggal 4, 5 dan dilanjutkan tanggal 23 Januari 2017 SD Negeri 186/ I 

Sridadi semester II tahun ajaran 2016/2017 denga jumlah 14 siswa yang terbagi 8 orang 

siswa laki-laki dan 6 orang siswa perempuan dan peneliti membuktikan apakah aktivitas 

emosional belajar siswa rendah dengan melakukan observasi untuk membuktikan 

emosional aktivitas belajar siswa, dengan rincian Indikator dan diturunkan menjadi 8 

deskriptor yang diamati sebagai berikut: 1). Antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran, hanya 5 orang atau 35,7% 2).Perlu bimbingan dalam proses 

pembelajaran, hanya 4 orang atau 28,57%. 3).Gembira mengikuti proses pembelajaran, 

hanya 3 orang atau 21,43%. 4). Gembira mencocokan kartu 7 orang atau 50 %. 5) 

Berani menggambil keputusan, hanya 5 orang atau 35,7 %. 6).Berani mengajukan 

pendapat 3 orang atau 21,43%.  7) tanang mengemukakan  pendapat hanya 3 orang atau 

21,43%. 8). Tenang membacakan hasil diskusi hanya 5orang atau 35,7% jumlah 

keseluruhan rata-rata kelas adalah 31,24 %. 

Melihat hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, sehingga peneliti 

menyimpulkan bahwa   aktivitas emosional belajar siswa di kelas IV SD Negeri 186/1 

Sridadi perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan aktivitas emosional belajar siswa. 

Hal ini disebabkan antara lain: 1. Proses pembelajaran yang kurang menarik hal ini 

dikarenakan guru tidak menggunakan model atau media pembelajaran ketika 

pembelajaran berlangsung. Guru hanya menggunakan metode konvesional sehingga 

siswa terlihat bosan dan kurang akif dalam mengkikuti proses pmbelajaran 2. Tidak 

terciptanya suasana belajar yang aktif dan bekerja dalam kelompok 3. Pada 

pembelajaran berlangsung aktivitas siswa yang menunjukan kterampilan berbicara, 

menulis dan membaca masih rendah. 

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan beberapa siswa dikelas IV SD 

Negeri 186/1 Sridadi. Dari hasil wawancara siswa mengatakan siswa bosan ketika 

proses pembelajaran karena proses pembelajaran berpusat pada guru. Kemudian peneliti 
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melihat RPP yang digunakan oleh guru, guru tersebut hanya menggunakan metode 

cramah, diskusi dan Tanya jawab, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan 

guru, guru tersebut hanya menggunakan metode cramah, Tanya jawab dan diskusi. Hal 

ini disebabkan proses pembelajaran yang berlangsung kurang menarik sehingga siswa 

mudah bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Permasalahan tersebut diuraikan mengacu pada kurangnya aktivitas emosional 

belajar yang masih rendah. Hanya beberapa siswa yang terlihat aktif pada saat belajar. 

Siswa yang lain masih terlihat sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sebagian 

siswa ada yang mengantuk, asik mengobrol dengan teman sebangku meskipun guru 

sudah menegurnya secara berulang-ulang, karena keaktifan siswa  dalam belajar 

sanggatlah penting demi tercapainya suatu tujuan belajar. Oleh karena itu peneliti 

berusaha mengubah model pembelajaran yang diterapkan oleh guru, sebelumnya guru 

menggunakan model pembelajaran konvesional, dan peneliti bermaksud menggunakan 

model make a match untuk meningkatkan aktivitas emosional belajar siswa. 

Model make a match dipilih oleh peneliti sebagai tindakan yang akan 

meningkatka Aktivitas emosional belajar siswa karena, Menurut Miftahul Huda 

(2013:254) model pembelajaran Make a match memiliki kelebihan sebagai berikut : 
 “(1).  Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik. (2) 

karena ada unsur permainan, metode ini menyenagkan. (3) meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. (4) 

efektif bagi sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi. (5) efektif melatih 

kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 

 

II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Aktivitas Emosional   

2.1.1 Pengertian aktivitas 

Aktivitas belajar siswa terdiri atas dua kata, yaitu “aktivitas” dan “belajar”. 

Menurut Depdiknas (2007 : 23) dinyatakan bahwa aktivitas berarti kegiatan atau kerja 

atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam 

perusahaan. Menurut Mulyono (dalam Chaniago 2010 : aktivitas artinya kegiatan atau 

keaktifan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik 

fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas. Sedangkan menurut Sriyono (dalam 

Chaniago: 2010 : menyatakan bahwa aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan 

baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

Aktivitas dalam belajar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu : 
a. Aktivitas Berbicara, seperti membaca, mem perhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

b. Aktivitas Mendengarkan, seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, music, 

pidato dan sebagainya 

c. Aktivitas Lisan seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, diskusi 

d. Aktivitas Menulis seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket 

e. Aktivitas Menggambar seperti menggambar, membuat grafik, peta diagram, pola dan 

sebagainya 

f. Aktivitas Visual seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, memelihara 

binatang dan lain sebagainya. 

g. Aktivitas Mental, seperti menggap, mengingat, memecahkan soal, mengambil 

keputusan 
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h. Aktivitas Emosional, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, tenang 

(Paul B. Diedrich dalam Sardiman A.M,2009:101) 

 

Berdasarkan jenis-jenis aktivitas diatas maka peneliti dapat menyimpulka bahwa 

aktivitas belajar merupakan aktivitas belajar yang harus dilaksanakan dengan giat, rajin, 

selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, dan aktivitas belajar meliputi 8 jenis 

aktivitas,. Dari permasalahan yang peneliti dapatkan dilapangan  peneliti memilih untuk 

meneliti aktivitas emosional yang meliputi kegiatan seperti:  Menaruh minat, Gembira, 

berani, dan tenang. 

 

2.1.3  Aktivitas Emosional 

 Aktivitas emosional adalah kemampuan emosi yang meliputi untuk 

mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatumasalah,  mampu 

mengendalikan implus dan motivasi diri. (Goleman 2009:45) 

 Aktivitas Emosional adalah kemampuan individu untuk memantau  baik yang 

berkaitan emosional dirinya maupun orang lain dan kemampuan dalam membedakan 

emosi dirinya dalam bersikap tenang, dan tidak merasa bosan. Mayer dan Solovy, 

(Makmun Mubadiyah 2006:15). 

 Maka dari definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa  Aktivitas emosional 

adalah kemampuan individu untuk memantau segala aktivitas yang dialami oleh 

individu tersebut, dan lebih mampu untuk bersikap tenang, dan tidak merasa bosan. 

2.2 Model Pembelajaran Make a Match (Membuat Pasangan) 

2.2.1 Pengertian model Pembelajaran  

Menurut Joyce dan Weil (dalamRusman,2014:133) Model pembelajaran adalah 

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing 

pembelajaran dikelas atau yang lain. model pembelajaran dapat dijdikan pola pilihan 

artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efesien untuk 

mencapai tujuan pendidikannya.  

Pada dasarnya model pembelajaran disusun berdasarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori lain. dan 

model pembelajaran, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran itu sanggatlah 

keterkaitan, dalam menciptakan suasana kelas yang aktif guru seharusnya memilih moel 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Aktif pada 

dasarnya merupakan salah satu bentuk atau jenis dari pendekaan pembelajaran yang 

berorientasi pada aktivitas peserta didik. 

 

2.2.2 Ciri-ciri model pembelajaran 

Model Pembelajaran merupakan hal-hal terpenting yang digunakan dalam 

pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran.  
Menurut Rusman (2014:136) model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

(1) Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahlitertentu.sebagai contoh 

model penelitian kelompok model ini dirancanguntukmelatihpartisipasidalam kelompok 

secara demokratis.(2) Mempunyai misi atau tuuan pendidikan tertentu. (3)Dapat dijadikan 

pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar dikelas.(4) Memiliki bagian-bagian 

model yang dinamakan: (a) urutan langkah-langkah pembelajaran (b) adanya prinsip-

prinsip reaksi (c) sistem sosial (d) sistem pendukung.(5) Memiliki dampak sebagai akibat 

peranan model pembelajaran.  Dampaktersebut meliputi : (a) dampak pembelajaran 

yaitu hasil belajar yang diukur, (b) dampak pengiring  yaitu hasil belajar jangka panjang.(6) 

Membuat persiapan Mengajar dengan pedoman model embelajaran yang dipihnya. 
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2.2.3   Unsur Penting Model Pembelajaran 

 Dalam model pembelajaran selain pengertian, perlu diketahui bahwa terdapat 

unsur penting dalam model pembelajaran sehingga mudah untuk dipahami. 

  Suprihatiningrum (2013:144) Unsur-unsur penting model pembelajaran tersebut 

antara lain:  
1. memiliki nama; 

2. merupakan landasan folosofis pelaksanaan pembelajaran; 

3. melandaskan pada teori belajar dan teori pembelajaran; 

4. mempunyai tujuan/maksud tertentu; 

5. memiliki pola langkah kegiatan belajar-mengajar (sintaks) yang jelas; 

6. mengandung komponen-komponen, seperti guru, siswa interaksi guru dan siswa, 

dan alat untukmenyampaikan model.  

2.2.4 Model pembelajaran  make a match  

Pada dasarnya model pembelajaran Make a match (Membuat pasangan) 

merupakan salah satu jenis dari metode dalam pembelajarn kooperatif 

(Rusman,2014:223). metode ini dikembangkan oleh Lorna Curran (1994), salah satu 

keunggulan dari metode ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenagkan. 

Lie (2008:55)  menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif Make a match 

adalah mencari pasangan antara kelompok soal dan kelompok jawaban sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana belajar yang menyenangkan. 

 

2.2.5 Langkah-langkah model pembelajaran Make a match 

Menurut Istarani, (2014:64-65) langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam model 

pembelajaran ini sebagai berikut : 

1. Guru menyiapkan bebeapa kartu yang berisi beberapa konsep atau  topik yang cocok 

untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian yang lain kartu jawaban. 

2. Setiap peseta didik mendapat satu buah kartu. 

3. Setiap peserta didik memikirkan jawaban atas soal dari kartu yang dipegangnya. 

4. Setiap peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (soal jawaban). 

5. Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang 

diberikan poin. 

6. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar setiap peserta didik mendapatkan kartu yang 

berbeda dari sebelumnya. 

7. Demikian seterusnya. 

8. Kesimpulan/penutup. 

 
Menurut Rusman (2014:223) adapun beberapa langkah-langkah dari modelpembelajaran 

make a match adalah : 

 

(1).Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep/topicyang cocok untuk 

sesi review (satu sisi kartu berupa soal dan satu sisi kartu berupa jawaban)(2).Setiap siswa 

mendapatsatu kartu dan memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipasang (3). Siswa 

mecari pasangan yang mempunayai kartu yang cocok dengan kartunya (kartu soal/ jawaban 

) (4). Siswa yang dapat mencokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin.(5).Salahsatu 

babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa madapat kartu yang berbedadari sebelumnya, 

demikian seterusnya (6).kesimpulan. 
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2.2.6 Kelebihan model make a match 
Menurut Istarani (2014:65) Kelebihan dari model make a match ini adalah:  

 

1. Siswa telibat langsung dalam  menjawab soal yang disampaikan kepadanya melalui 

kartu. 

2. Meningkatkan krativitas belajar siswa. 

3. Menghindari kejenuhan siswa dengan mengikuti proses belajar mengajar. 

4. Dapat menumbuhkan kreativitas berpikir siswa, sebab melalui pencocokan pertanyaan 

dan jawaban akan tumbuh dengan sendirinya. 

5. Pembelajaran lebih menyenangkan karena melibatkan media pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. 

 

2.2.7 Kekurangan model make a match  

Menurut Istarani, (2014:66) Sedangkan kekurangan dari model make a match, 

antara lain: 

1. Sulit bagi guru mempersiapkan kartu –kartu yang baik dan bagus. 

2. Sulit mengatur ritme atau jalannya proses pemebalajaran. 

3. Siswa kurang menyerapi makna pembelajaran yang ingin disampaikan karena 

siswa merasa hanya sekedar permainan saja. 

4. Sulit untuk mengkonsentrasikan anak. 

 

2.3 Belajar 

2.3.1 Pengertian Belajar 

Menurut Hamdani (dalam Suprijono, 2013: 2), “Belajar merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkain kegiatan. Sedangkan, Gagne dalam 

Suprijono (2013: 2) menyebutkan bahwa “Belajar adalah perubahan disposisi atau 

kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktifitas. Perubahan disposisi tersebut 

bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah”.  

Dari beberapa pengertian pembelajaran di atas, dapat diketahui bahwa belajar adalah 

segala sesuatu yang dilakukan oleh pendidik (guru) untuk melakukan perubahan pada 

setiap individu, yang mencakup perubahan afektif, pisikomotorik dan kognitifitas. 

2.3.2 Ciri Belajar 

Menurut William dalam Hamalik (2010: 31) ciri-ciri dalam melaksanakan 

belajar adalah: 

a) Proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui (under going) 

b) Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalam dan mata pelajaran-mata 

pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu 

c) Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan murid. 

d) Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan murid sendiri yang 

mendorong motivasi dan kontinu. 

e) Proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hereditas dan lingkungan. 

f) Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materil dipengaruhi oleh perbedaan-

perbedaan individual di kalangan murid-murid  

g) Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-pengalaman dan hasil-

hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan murid 

h) Proses belajar yang terbaik apabila murid mengetahui status dan kemajuan  

i) Proses belajar merupakan kesatuan fugsional dan berbagai prosedur 

j) Hasil-hasil belajar secara fugsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat didiskusikan 

secara terpisah 

k) Proses belajar berlangsung secara efektif di bawah bimbingan yang merangsang dan 

membimbing tanpa tekanan dan paksaan 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 9 

 

l) Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan  

m) Hasil-hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi kepuasan pada kebutuhannya 

dan berguna serta bermakna baginya 

n) Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkain pengalaman-pengalaman yang 

dapat dipersamakan dan dengan pertimbngan yang baik  

o) Hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian dengan kecepatan 

yang berbeda-beda  

p) Hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat berubah-ubah 

(adaptable), jadi tidak sederhana dan statis  

 

2.3.3 Prinsip Belajar 

Menurut Suprijono (2010: 4), prinsip-prinsip dalam melaksanakan belajar sebagai 

berikut. Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar memiliki ciri-ciri: 

“ (a) Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan  yang disadari, 

(b)Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya, (c)  Fungsional atau 

bermanfaat sebagai bekal hidup,(d) Positif atau berakumulasi, (e) Aktif atau sebagai 

usaha yang direncanakan dan dilakukan, (f) Permanent atau tetap,(g) Bertujuan dan 

terarah, (h) Mencangkup keseluruhan potensi kemanusian”. 

2.4 Pembelajaran IPA di SD 

2.4.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam  

Menurut Trianto (2010:136) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

“suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, penerapanya secara umum terbatas 

pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan 

eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainya. 

mata pelajaran IPA memuat materi Biologi, fisika, dan kimia”. 

 

2.4.2 Karakteristik Ilmu Pengetahuan Alam 
Trianto (2010 : 151-153) menjelaskan karakteristik Mata Pelajaran IPA sebagai berikut. 

1) Ilmu Pengetahuan Alam di definisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh 

melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk 

menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya 

2) ilmu pengetahual alam berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, komsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. 

2.4.3 Tujuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD 

Tujuan pendidikan IPA di Sekolah Dasar berdasarkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 adalah agar peserta didik 

mampu memiliki kemampuan sebagai berikut:  

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya.  

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat.  
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4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan  

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam.  

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan.  

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. (Mulyasa, dalam Abul Kadir dkk, 

2012:157-158). 

2.4.4 Materi Pembelajaran 

 Menurut Sumantri (dalam Hamdani. 2011:200), bahan atau materi pelajaran 

merupakan isi suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipelajari siswa berdasarkan 

kurikulum yang berlaku. Suatu materi pelajaran harus ditata dan dikelola sedemikian 

rupa agar dapat dengan mudah dipelajarai siswa sesuai dengan tujuan dan kesiapan 

merekaa dalam mengikuti kegiatan belajar. Pembelajaran yang berkualitas harus 

mengandung materi yang berkualitas pula.  Hamdani (2011:120) menyatakan bahwa 

materi pembelajaran secara garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompotensi  yang 

ditentukan.  

2.4.4.1 Energi Bunyi 

Pengertian Bunyi  

Bunyi adalah segala kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh bunyi. Bunyi 

adalah getaran di udara. Benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Saat berbicara 

kita mengeluarkan bunyi. Semua bunyi itu dihasilkan oleh suatu sumber bunyi. Bunyi 

ditimbulkan oleh benda yang bergetar, semakin kuat benda bergetar semakin kuat bunyi 

yang ditimbulkannya dan semakin lemah benda itu bergetar semakin lemah bunyi yang 

ditimbulkan benda tersebut. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. 

Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang 

dapat menghasilkan bunyi. 

2.5 Teori yang mendukug 

Teori belajar Vigotsky 

Perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman 

baru dan menantang serta ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang 

dimunculkan. Dalam upaya mendapatkan pemahaman, individu berusaha mengaitkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya kemudian membangun 

pengertian baru. Menurut Ibrohim dan Nur (dalam Rusman, 2014:244) 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Kerangka berpikir 
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Tori yang mendukung: 

Teori belajar Vigotsky 

Kurngnya aktivitas Emosional belajar siswa 
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2.6 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, peneliti mengajukan hipotesis 

tindakan sebagai berikut. “Dengan penerapan model pembelajaran  Make a match dapat 

meningkatkan aktivitas emosional belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri  186/1 

Sridadi”. 

III. METODE PENELITIAN 
3.1 Subjek Penelitian 

Tindakan yang dilakukan 

dengan menggunakan model 

Make a match 

Penelitian yang relevan 

-.Penelitian yang dilakukan oleh 

Muharif (2010) “ penerapan  m odel 

cooperatif Learning Make a Match 

untuk meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas V dalam pembelajaran 

IPS di SD Negeri 010 Gabung 

Makmur kecamatan kerinci kanan 

kabupaten siak.-. Eurika Adinda 

(2011) dengan judul “ penerapan 

model pembelajaran make a match 

untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar IPA siswa Ardimulyo 03 

Singosari Malang” 

 
 

 

Aktivitas Emosional belajar meningkat 

 

Sintak model make a match 

1. Guru menyiapkan bebeapa 

kartu yang berisi beberapa 

konsep atau  topik yang 

cocok untuk sesi review, 

sebaliknya satu bagian kartu 

soal dan bagian yang lain 

kartu jawaban. 

2. Setiap peseta didik mendapat 

satu buah kartu. 

3. Setiap peserta didik 

memikirkan jawaban atas 

soal dari kartu yang 

dipegangnya. 

4. Setiap peserta didik mencari 

pasangan yang mempunyai 

kartu yang cocok dengan 

kartunya (soal jawaban). 

5. Setiap peserta didik yang 

dapat mencocokkan kartunya 

sebelum batas waktu yang 

diberikan poin. 
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Penelitian ini dilaksanakan dikelas IV SD Negeri 186/1 Sridadi. Siswa kelas IV dengan 

jumlah 14 siswa dengan 8 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Penelitian ini di 

laksanakan pada tahun ajaran 2016/2017. 
3.2 Waktu dan tempat Penelitian  

Waktu dalam penelitian ini, dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

Tempat penelitian yaitu di SD Negeri 186/1 Sridadi yang terletak dikelurahan Sridadi, 

kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang hari. 
3.3 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Kunandar (2010:46) mengatakan bahwa “Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri 

dengan jalan merancang, melaksanakan, mengamati, dan merefleksikan tindakan 

melalui beberapa siklus secara kolaboratif dan partisipatif  yang bertujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya”. 
3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan secara bersiklus. Dimana setiap siklusnya terdiri dari 

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

3.4.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti dan guru kolaborator akan melakukan kegiatan 

meliputi : 

1. Guru dan peneliti menyiapkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

dikonsultasikan pada dosen pembimbing. 

2. Guru dan peneliti menyiapkan lembar kerja siswa, yang di konsultasikan pada dosen 

pembimbing. 

3.  Guru dan peneliti menyiapkan lembar observasi kerjasama siswa, yang kemudian 

akan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing skripsi. 

3.4.2 Pelaksanaan 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dalam beberapa siklus. 

Setiap siklusnya dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang disiapkan. Sesuai dengan RPP pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) maka pada pelaksaannya disetiap pertemuan akan dilakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan awal: Apersepsi dan Motivasi  

2. Kegiatan Inti: (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan” 

3. Kegiatan Akhir  

3.4.3 Observasi 

Observasi dalam penelitian ini difoksuskan pada Aktivitas emosional belajar siswa yang 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, selain itu observasi juga difokuskan 

pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan model make a match. 

3.4.4 Refleksi  

Pada tahap reflesksi peneliti bersama guru melakukan evaluasi pelaksanaan tindakan 

pada siklus I yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan siklus 

selanjutnya. Jika hasil yang diharapkan belum tercapai maka akan dilanjutkan siklus 

selanjutnya. 

 

3.5 Analisis Data 
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Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian ini. Analisis 

penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif 

yaitu menghitung seberapa besar peningkatatan aktivitas emosional belajar siswa 

setelah diberi tindakan yaitu dengan menggunakan model make a match. 

1. Menghitung presentase tingkat aktivitas emosional siswa selama pembelajaran. 

Pengolahan data diolah dengan cara mengkonversi data tersebut menjadi bentuk 

persentase dengan menggunakan persamaan: 
                

                   
 x 100% 

 

 

Tabel 3.2 kategori  aktivitas emosional siswa 

Skor (%) Kualifikasi 

81  - 100 Sangat Baik 

61 – 80 Baik 

41 – 60 Cukup Baik 

21 – 40 Kurang 

0  - 20 Sangat Kurang (SK) 

(Sumber:Adaptasi dari Purwanto, 2012;2013) 
3.6 Kriteria Keberhasilan 

Adapun rincian keberhasilan penelitian adalah : adanya peningkatan aktivitas 

emosional belajar siswa kelas IV SD Negeri No. 186/I Sridadi dalam kemampuan 

memahami setelah menggunakan model make a match. 

 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dari siklus I sampai siklus II terjadi peningkatan pada 

aktivitas emosional siswa yang dengan menggunakan model pembelajaran Make a 

match pada mata pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 186/I Sridadi. Upaya 

meningkatkan aktivitas emosional belajar siswa yang dilakukan oleh guru mempunyai 

empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi. Dalam tahapan 

perencanaan disetiap siklus guru menyiapkan semua perangkat pembelajaran. Pada 

tahapan pelaksanaan guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-

langkah dari Model Pembelajaran make a match yang digunakan untuk meningkatkan 

aktivitas emosional belajar siswa. Pada tahapan observasi guru melihat sejauh mana 

aktivitas emosional belajar meningkat dengan cara mengisi lembar observasi yang 

sesuai dengan indicator aktivitas emosional belajar siswa. Melalui tahapan ini guru 

dapat mengetahui persentase dari aktivitas emosional belajar siswa disetiap siklus 

sehingga dapat terlihat apakah aktivitas emosional belajar siswa disetiap siklus sudah 

mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Persentase 

keberhasilan aktivitas emosional belajar siswa pada siklus I mencapai 63 % ada 

beberapa deskriptor yang belum tercapai. Oleh karena itu sepakat untuk melanjutkan 

penelitian kesiklus II.Tahapan terakhir adalah refleksi yaitu dengan menganalisis hasil 

dari observasi dan mengidentifikasi ketetapan tindakan yang harus dipertahankan, 

ditingkatkan atau diperbaiki, dan ditiadakan atau direnovasi. Hasil refleksi dari siklus I 

digunakan untuk menentukan tindakan pada siklus selanjutnya. Berdasarkan refleksi 

pada siklus I, ada beberapa kendala yang ditemukan pada siswa dan guru, diantaranya : 

Siswa masih suka mengobrol dengan teman, siswa mengantuk, asal-asalan dalam 

pencocokan kartu, masih takut dalam berpendapat dan tampil kedepan kelas, siswa 

masih kurang aktif dalam pemberian pendapat dan masih belum tenang pada saat 
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pembacaan hasil  pencocokan kartu yang dipegang,  siswa masih ribut saat guru 

menjelaskan, siswa belum terbiasa berbicara di depan kelas, siswa belum berani 

bertanya dan menyampaikan pendapat kepada guru, ada beberapa siswa yang berbicara 

kurang sopan dengan guru dan teman-temannya, guru masih kurang terampil dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran, guru masih kurang terampil menyajikan materi 

secara garis-garis besar, guru masih kurang terampil memberikan arahan kepada siswa 

dalam mengerjakan tugas, guru kurang terampil dalam memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menjawab dan menanggapi jawaban siswa, guru masih kurang terampil 

untuk bertanya jawab dengan siswa tentang materi yang belum dipahami siswa, guru 

masih kurang bisa mengatur waktu saat proses pembelajaran berlangsung sehingga 

banyak siswa yang masih ribut dan tidak berani menanyakan hal yang pelum diipahami. 

Adapun kegiatan yang harus dipertahankan dan diperbaiki diantaranya Kegiatan 

guru yang harus dipertahankan berdasarkan observasi selama dua kali pertemuan di 

siklus I yaitu dalam melakukan apresiasi dan motivasi, serta cara guru dalam 

membimbing kepada siswa. Sedangkan kegiatan guru yang harus diperbaiki yaitu 

penyampaian tujuan pembelajara, pengaturan waktu, dan pemberian kesempatan 

menyampaikan pendapat bagi siswa, dan menanyakan kepahaman siswa 

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I dan untuk 

meningkatkan aktivitas emosional siswa pada siklus II, dilakukan perbaikan-perbaikan 

pada hal-hal berikut: guru tetap mempertahankan hal-hal yang baik pada siklus I, guru 

harus lebih terampil dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, guru harus lebih jelas 

dalam menyampaikan materi secara garis besar, guru harus lebih terampil 

menyampaikan materi, guru harus lebih efektif dalam memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menjawab pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanagapai pasanagan kartu yang dicocokan temannya, guru harus melakukan tanya 

jawab tentang materi yang telah dipelajari dan menambahkan materi pembelajaran yang 

belum dipahami siswa, guru hendaknya lebih membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan dari apa yang telah dipelajan, membebaskan siswa untuk berpendapat agar 

mereka lebih ekspresif dan bebas berbicara sesuai dengan imajinasi mereka dan 

bersikap tegas dalam mmberikan waktu kepada siswa saat mengerjakan tugas. 

Pada siklus II peneliti melaksanakan tindakan melalui empat tahapan, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi. Hasil observasi pada siklus II 

menunjukkan persentase yang meningkat dikarenakan guru melakukan perbaikan-

perbaikan melalui refleksi pada siklus sebelumnya dengan mencapai persentase 

keberhasilan ketuntasan kelas adalah  sebesar 85% dan peneliti mengaktegorikan 

aktivitas emosional belajar siswa berada dipredikat “sangat baik”, Pada siklus II semua 

indikator sudah mencapai target keberhasilan, sehingga penelitian pada siklus II 

dianggap sudah berhasil. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas, yaitu menerapkan model Make a Match  

untuk meningkatkan aktivitas Emosional belajar siswa di kelas IV SD Negeri 186/1 

Sridadi  maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Setelah penerapan model pembelajaran Make a Match  pada siklus pertama 

dengan menggunakan mata pelajaran IPA belum sepenuhnya siswa mencapai 

kriteria ketuntasan. 

2. Pada perbaikan di siklus ke-2 model Make a match berjalan dengan efeektif. 

Dengan data bahwa ketuntasan kelas mencapai angka 78%. 
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3. Di siklus akhir peningkatan siswa mengalami kenaikan dan penurunan setiap 

Deskriptor dalam setiap pertemuannya. 

4. Terdapat peningkatan di setiap pertemuan siklus, pada siklus 1, 61,42 %  dan 

siklus ke 2, 85 % 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil Peneltian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1) Dalam melaksanakan model Make a match dalam pembelajaran sebaiknya 

menggunakan media yang paling dekat dengan siswa agar pembelajaran lebih 

bermakna dan menarik 

2) Tujuan dan menfaat pembelajaran perlu dijelaskan dengan lebih lugas. 

3) Guru hendaknya mengajar dengan santai dan tidak terlalu tegang pada saat mengajar, 

dan usahakan menggunakan reward, dan mediayang mendukung siswa dalam 

berproses di kelas. 

4) Bagi siswa diharapkan agar memiliki tingkat kemampuan bertanya yang lebih tinggi 

dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model Make a Match. 

5) Bagi sekolah hendaknya dengan hasil penelitian ini dapat menentukan kebijakan 

pelaksanaan pembelajaran agar Aktivitas Emosional belajar siswa meningkat. 
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