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ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar siswa Kelas VIII A semester 1 

tahun pelajaran 2019/2020 pada materi Teks Fungsional. Hasil belajar siswa yang rendah ini 

disebabkan oleh rendahnya kemampuan memahami bacaan. Dari hasil nilai rata-rata ulangan 

harian sebesar 63,44 di mana yang belum tuntas ada 12 siswa dari 29 siswa atau 41,38%%. 

Sedangkan siswa yang sudah tuntas ada 17 siswa atau 59,62%. Hasil belajar ini masih di bawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) Bahasa Inggris yaitu 68. Peneliti mencoba menyelesaikan 

masalah tersebut dengan menerapkan pembelajaran Make A Match. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar Bahasa Inggris materi teks fungsional 

melalui pembelajaran make a match bagi siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Batuwarno tahun 

pelajaran 2019/2020 yang jumlahnya 29 siswa. Penelitian dilakukan dalam dua siklus, tiap siklus 

terdiri dari kegiatan persiapan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sebelum dilakukan penelitian 

tindakan kelas (kondisi awal) rata-rata hasil belajar siswa adalah 63,44 dengan persentase 

ketuntasan 58,62% dan persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran sebesar 57,24%. Setelah 

diadakan penelitian dengan dua siklus, pada siklus pertama diperoleh nilai rata-rata 69,66 dengan 

21 siswa atau 72,41% siswa yang dapat mencapai nilai tuntas. Pada siklus kedua nilai rata-rata 

mencapai 74,14 dengan 25 siswa atau 86,21% siswa yang dapat mencapai tuntas. Nilai rata-rata 

dan persentase kentuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus 2 telah memenuhi indikator kinerja 

yang telah ditetapkan yaitu sebesar 68 dan 85%. Sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan 

bahwa penerapan pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar hasil belajar 

Bahasa Inggris materi teks fungsional pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Batuwarno tahun 

pelajaran 2019/2020.  

Kata Kunci: Hasil belajar, Make A Match, Teks Fungsional 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan pemberian pelajaran bahasa adalah agar para siswa mempunyai 

kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan maupun tertulis. Kemampuan berkomunikasi 

dalam pengertian yang utuh adalah kemampuan berwacana, yakni kemampuan memahami 

dan atau menghasilkan teks lisan dan/atau tulis yang direalisasikan dalam empat 

keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 

Keterampilan membaca memegang peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Karena 

di dalam kegiatan membaca ada suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan 

yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata- kata/ bahasa tulis.  
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Dalam penelitian ini, peneliti mengambil salah satu kemampuan untuk diadakan 

penelitian, yaitu kemampuan membaca. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung di kelas VIII A SMP Negeri 1 Batuwarno, rata – rata nilai ulangan harian 

siswa masih sangat kurang yaitu 63,44 sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 

68. Dari hasil ulangan pada materi Teks Fungsional yang belum tuntas ada 12 siswa dari 29 

siswa atau 41,38%%. Sedangkan siswa yang sudah tuntas ada 17 siswa atau 59,62%. 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh bahwa pembelajaran membaca yang terjadi di kelas 

biasanya dilakukan dengan cara guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca 

bahan bacaan. Guru menggunakan metode yang monoton dan tidak menggunakan media 

pembelajaran secara maksimal. Siswa kurang termotivasi untuk membaca sehingga minat 

membaca rendah. Akibatnya,kemampuan membaca siswa rendah dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Bahasa Inggris juga rendah. 

Peneliti menggunakan model pembelajaran make a match pada pembelajaran 

Bahasa Inggris materi teks fungsional bagi siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Batuwarno. 

Metode pembelajaran tipe make a match atau bertukar pasangan merupakan teknik belajar 

yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Berdasarkan 

uraian di atas, penulis melaksanakan penelitian tindakan kelas pada proses pembelajaran 

bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Batuwarno dengan judul “Upaya Meningkatkan Keaktifan 

Siswa dan Hasil Belajar Bahasa Inggris Materi Teks Fungsional Melalui Make A Match bagi 

Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 1 Batuwarno pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020” 

Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

“Apakah penerapan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dan hasil belajar Bahasa Inggris materi teks fungsional bagi siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 

Batuwarno Tahun Pelajaran 2019/2020?” 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan Bahasa 

Inggris materi teks fungsional melalui penerapan model pembelajaran make a match bagi 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Batuwarno pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020.  

LANDASAN TEORI 

Kajian Teori 

Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Abadi (2005: 2) adalah perubahan-perubahan perilaku yang 

diperoleh dari proses belajar yaitu aktifitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan yang relatif konstan dan 

berbekas. Bloom, dalam Abadi (2005:2) mengklasifikasikan hasil belajar menjadi tiga ranah 

yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga hasil belajar tersebut dalam diri siswa 

tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan. 

Setiap jenis belajar mencakup jenis perilaku tertentu, misalnya belajar informasi 

verbal secara psikologis berbeda dengan belajar kemahiran intelektual, juga berbeda dengan 

belajar bidang kognitif lainnya. Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan perilaku yang 

diperoleh dari proses belajar yaitu aktifitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif 
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dengan lingkungan. Peran guru dalam pembelajaran adalah merancang pembelajaran agar 

siswa dapat berinteraksi aktif dalam proses pembelajaran sehingga memperoleh hasil belajar 

yang bermakna dan optimal. 

Keaktifan dalam Pembelajaran  

Keaktifan belajar terdiri dari kata “Aktif” dan kata “Belajar”. Keaktifan berasal dari 

kata aktif yang mendapat imbuhan ke-an menjadi keaktifan yang berarti kegiatan, 

kesibukan. Menurut Hamalik (2008:90-91) keaktifan belajar adalah suatu keadaaan atau hal 

dimana sisawa dapat aktif. Keaktifan siswa dapat kita lihat dari keterlibatan siswa dalam 

setiap proses pembelajaran, seperti pada saat mendengarkan penjelasan materi, berdiskusi, 

membuat laporan tugas dan sebagainya.  

Keaktifan belajar adalah suatu keadaan dimana siswa dapat melakukan berbagai 

kegiatan yang aktif baik jamani dan rohaninya seperti memperhatikan pembelajaran dikelas, 

memecahkan masalah, bekerja sama dalam kelompok, menegemukakan pendapat, guna 

membantu memperoleh pemahaman kepada dirinya sendiri terkait materi yang dibahas. 

Hakikat Pembelajaran Bahasa Inggris 

Kegiatan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris mencakup semua kompetensi 

bahasa yang berupa ketrampilan menyimak (listening), berbicara (speaking), membaca 

(reading), dan menulis (writing). Ketrampilan bahasa ini disajikan secara terpadu, seperti 

yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Listening (menyimak), bagi sebagian siswa kegiatan ini dianggap sulit karena kosa 

kata yang mereka miliki masih sangat terbatas. Speaking (berbicara), dari semua insting 

yang dimiliki anak sebagai pembelajar muda bahasa Inggris, insting untuk berinteraksi dan 

berbicara adalah yang paling penting untuk pembelajaran Bahasa Inggris. Reading 

(membaca), dalam kegiatan membaca hendaknya mengerti tujuan dari kegiatan tersebut, 

apakah tujuan mereka membaca untuk mengerti inti dari bacaan itu atau mereka membaca 

untuk mendapatkan suatu informasi tertentu saja. Writing (menulis), ketrampilan menulis 

merupakan kelanjutan dari kegiatan terdahulu. Writing merupakan ketrampilan yang 

kompleks karena memerlukan kemampuan mengeja, struktur, penguasaan kosa kata. 

Model Pembelajaran Make a match 

Model pembelajaran Make a Match (MaM) menurut Rusman (2011) merupakan 

salah satu jenis dari metode dalam pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif 

tipe Make a match adalah suatu teknik pembelajaran yaitu teknik mencari pasangan sambil 

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

Metode pembelajaran Make a match dapat melatih siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran secara merata serta menuntut siswa bekerjasama dengan anggota 

kelompoknya agar tanggung jawab dapat tercapai, sehingga semua siswa aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Langkah-langkah pembelajarannya (Sugiyanto, 2008: 47) sebagai berikut: 1) Guru 

menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa topik (tulisan atau gambar); 2) Setiap 

peserta didik mendapatkan satu kartu; 3) Setiap peserta didik mencari pasangannya masing-

masing (sesuai dengan isi kartunya); 4) Peserta didik bergabung dengan pemegang kartu 

yang memiliki topik sama dengan dirinya (menjadi satu kelompok); 5) Setiap kelompok 



Upaya Meningkatkan Keaktifan Siswa dan Hasil Belajar Melalui Make a Match  
(Sri Sulistyarini) 

 

42 

 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru secara bersama-sama; dan 6) Setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dimuka kelas.  

Kerangka Berpikir 

Proses belajar dikatakan baik dan efektif apabila dapat memberikan kesempatan 

kepada setiap siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Materi pembelajaran dapat diterima 

dengan baik dan menjadi lebih bermakna bagi siswa sehingga diperoleh pencapaian hasil 

belajar yang optimal. Pencapaian hasil belajar sangat didukung oleh motivasi belajar yang 

dimiliki siswa.  

Model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match cocok digunakan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa karena pada model pembelajaran ini siswa diberi 

kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa lain, suasana belajar di kelas dapat diciptakan 

sebagai suasana permainan, ada kompetisi antar siswa untuk memecahkan masalah yang 

terkait dengan topik pelajaran Bahasa Inggris serta adanya penghargaan (reward), sehingga 

siswa dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan. Pembelajaran Make A-Match 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga mendorong 

untuk tercapainya peningkatan hasil belajar siswa.  

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 

melalui penerapan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dan hasil belajar Bahasa Inggris materi teks fungsional bagi siswa kelas VIII A SMPN I 

Batuwarno Tahun Pelajaran 2019/2020. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII A SMP Negeri 1 Batuwarno yang beralamat 

di Jalan Batuwarno-Tirtomoyo No.098 Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. Pemilihan 

tempat ini didasarkan pada pertimbangan: (1) Sekolah tersebut merupakan tempat 

mengajar peneliti; (2) Kelas VIII A merupakan kelas yang prestasi belajarnya paling rendah. 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada semester gasal tahun pelajaran 2019/2020 

mulai tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 18 Januari 2020  

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 

Batuwarno Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 29 siswa, terdiri 

dari 15 siswa lai-laki dan 14 siswa perempuan dengan kemampun heterogen. 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi (1) Sumber data primer 

yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. 

Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain: 

pendokumentasian proses pembelajaran,onservasi, wawancara, dan tes. (2) Sumber data 

sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang 

telah ada. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti daftar nilai, 

RPP, dan silabus. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diambil dengan beberapa teknik di antaranya dokumen, 

observasi, tes, catatan lapangan, wawancara, dan Learning Logs siswa. Dokumen dalam 

penelitian ini adalah Silabus Bahasa Ingggris kelas VIII, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), daftar nilai hasil belajar Bahasa Inggris sebelum dan setelah menggunakan model 

make and match, dan foto-foto saat pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan 

berdasarkan pedoman observasi yang telah disusun oleh peneliti. Tes adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok.Tes dilakukan setelah tiap-tiap siklus berakhir. Catatan lapangan digunakan untuk 

mendeskripsikan kegiatan pembelajaran. Wawancara hanya dilakukan kepada beberapa 

siswa saja yaitu diambil sampel kepada dua siswa yang kemampuannya tinggi, dua siswa 

yang kemampuannya sedang dan dua siswa yang kemampuannya rendah. Angket 

digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa yang sebenarnya tentang proses 

pembelajaran yang dialaminya.  

Validasi Data 

Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data dalam penelitian ini yaitu 

trianggulasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi 

Medode. Triangulasi Sumber adalah data atau informasi yang diperoleh selalu 

dikomparasikan dan diuji dengan data dan informasi lain, baik dari sumber yang sama atau 

sumber yang berbeda.Triangulasi Metode yaitu mengumpulkan data sejenis dengan 

mengunakan metode pengumpulan data yang berbeda tetapi mengarah pada sumber data 

yang sama.  

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

interaktif Miles & Huberman. Model analisis ini terdiri tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahklan,membuang yang tidak perlu.dan mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diferivikasi. 

Penyajian data yang digunakan dapat berupa: berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan 

bagan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari konfigurasi utuh, sehingga kesimpulan 

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi data yaitu pemeriksaan 

tentang benar dan tidaknya hasil laporan penelitian.  

Indikator Kinerja 

Untuk mengukur keberhasilan tindakan, penelitian merumuskan indikator-indikator 

ketercapaian hasil belajar. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah rata-rata nilai 

ulangan harian siswa dapat mencapai lebih dari atau sama dengan KKM yaitu 68, sebanyak 

minimal 85% dari jumlah siswa mencapai nilai ≥ 68 (KKM) dan sebanyak minimal 85% dari 

jumlah siswa aktif dalam pembelajaran. 
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Prosedur Penelitian 

Model penelitian yang dikembangkan adalah model penelitian tindakan kelas yang 

dikembangkan oleh Kurt Lewin, yaitu orang yang dianggap sebagai serangkaian langkah 

yang membentuk spiral. Bentuk spiral ini, setiap langkah mempunyai tahapan, yaitu 

perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing) dan refleksi (reflecting). 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Pada setiap siklus, pembelajaran 

dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran make and match. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dekripsi Kondisi Awal 

Dari hasil ulangan pada materi Teks Fungsional yang belum tuntas ada 12 siswa dari 

29 siswa atau 41,38%. Sedangkan siswa yang sudah tuntas ada 17 siswa atau 58,62%. 

Sedangkan hasil pengamatan pada aktivitas dan keaktifan siswa dalam pembelajaran yang 

terdiri dari 5 aspek pengamatan, diperoleh hasil yang masih rendah. Siswa yang aktif dalam 

berdiskusi 18 siswa (62,07%). Siswa yang berani untuk bertanya 16 siswa (55,17%). Siswa 

yang berani melakukan presentasi 16 siswa (55,17%). Siswa yang mau menanggapi 

presentasi temannya 15 siswa (51,72%). Siswa semangat mengikuti pembelajaran 18 siswa 

(62,07%). Rendahnya hasil belajar siswa diduga karena motivasi belajar siswa yang masih 

kurang. Siswa kurang aktif dalam keterlibatan kegiatan pembelajaran yang cenderung 

didominasi oleh guru guru 

Deskripsi Siklus I 

Dalam tahap ini peneliti dan teman sejawat secara kolaboratif melaksanakan 

pengamatan terhadap pelaksanaan model pembelajaran make a match dengan 

menggunakan alat bantu berupa lembar observasi. Berdasarkan hasil observasi diperoleh 

data siswa yang aktif dalam diskusi 74,14%, siswa yang berani bertanya 65,52%, siswa 

yang berani presentasi 68,97%, siswa yang mau menanggapi presentasi temannya 75,86%, 

dan siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran 82,76%. Nilai rata-rata aktivitas siswa 

pada siklus II adalah 72,99%.  

Berdasarkan pengamatan dan analisis data di atas dapat diketahui proses 

pembelajaran pada siklus pertama belum berjalan dengan cukup baik serta belum mencapai 

indikator kinerja yang diharapkan. Meskipun nilai rata-rata hasil belajar siswa telah melebihi 

nilai KKM 68, tetapi untuk indikator ketuntasan klasikal dan keaktifan siswa belum 

memenuhi target. Oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan penelitian pada siklus 2.  

Deskripsi Siklus II 

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil analisis nilai tes akhir siklus 2 menunjukkan 

adanya peningkatan dalam proses pembelajaran. Siswa yang mencapai KKM sejumlah 25 

siswa (86,21%) dengan nilai rata-rata kelas sebesar 74,18. Hasil analisis data keaktifan 

siswa pada kegiatan pembelajaran siklus 2 menunjukkan bahwa siswa yang aktif dalam 

diskusi 82,76%, siswa yang berani bertanya 82,76%, siswa yang berani presentasi 86,21%, 

siswa yang mau menanggapi presentasi temannya 89,66%, dan siswa semangat dalam 

mengikuti pembelajaran 89,66%. Nilai rata-rata aktivitas siswa pada siklus 2 adalah 86,21%. 
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Pembahasan 

Perkembangan hasil belajar Bahasa Inggris siswa terlihat dengan adanya 

peningkatan nila-nilai dan persentase ketuntasan belajar secara klasikal pada setiap 

tes/evaluasi akhir siklus. Setelah diadakan penelitian dengan dua siklus, pada siklus pertama 

diperoleh nilai rata-rata 69,66 dengan 21 siswa atau 72,41% siswa yang dapat mencapai 

nilai tuntas. Pada siklus kedua nilai rata-rata mencapai 74,14 dengan 25 siswa atau 86,21% 

siswa yang dapat mencapai tuntas. Peningkatan perkembangan tiap siklus dipaparkan pada 

diagram berikut ini: 

 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Dari tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar selalu terjadi 

peningkatan yang signifikan. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada kondisi awal sebesar 

63,44, naik menjadi 69,99 pada siklus 1, dan pada silkus 2 naik lagi menjadi 74,14. 

Persentase ketuntasan klasikal juga mengalami peningkatan dari 58,62% pada pra siklus 

menjadi 72,41% pada siklus 1 dan pada siklus 2 meningkat lagi menjadi 86,21%. Nilai rata-

rata dan persentase kentuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus II telah memenuhi 

indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 68 dan 85%.  

Peningkatan hasil belajar tersebut disebabkan oleh peningkatan kualitas proses 

pembelajaran. Model pembelajaran make a match memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berinteraksi serta melakukan tutor sebaya dengan siswa lain. Penggunaan model ini 

juga membuat suasa belajar di kelas lebih menyenangkan karena terdapat unsur permainan, 

kompetisi antar siswa serta adanya penghargaan. Sehingga siswa lebih bersemangat dan 

termovitasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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Berdasarkan hasil pengamatan, persentase keaktifan siswa dalam pembelajaran 

pada kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2 seperti ditunjukkan pada diagram berikut: 

 

Grafik Peningkatan Keaktifan Siswa dalam pembelajaran 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa keaktifan siswa dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan mulai dari kondisi awal, siklus 1 sampai siklus 2. Hal 

ini dapat diketahui dari rata-rata persentase keaktifan siswa 57,24% (kondisi awal), 

meningkat menjadi 72,99% (siklus 2), dan meningkat lagi menjadi 86,21% (siklus 2). Model 

pembelajaran make a match dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses 

pembelajaran, baik secara kognitif maupun fisik. Adanya unsur permainan dalam proses 

pembelajaran, membuat tipe ini menyenangkan, meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi yang dipelajari, dapat meningkatkan motivasi belajar murid, dan efektif melatih 

kedisiplinan murid dalam menghargai waktu. Siswa lebih aktif memperhatikan penjelasan 

guru dan menjawab pertanyaan guru. Rasa ingin tahu dan keberanian siswa untuk bertanya 

semakin meningkat. 

Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa siswa tertarik atau berminat 

dengan kegiatan pembelajaran karena dengan menggunakan model make a match 

pembelajaran tidak membosankan, belajar sambil bermain game. Sedangkan menurut 

pendapat guru dengan menerapkan model pembelajaran make a match, pembelajaran lebih 

bervariasi, siswa lebih aktif, materi lebih mudah dipahami siswa dengan diskusi kelompok 

penciptaan hubungan kerjasama lebih dan komunikasi siswa dengan guru lebih terbuka dan 

bervariasi.  

Tanggapan siswa yang sebenarnya tentang proses pembelajaran yang dialaminya 

juga diperoleh melalui angket. Angket berisi respon siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran Bahasa Inggris menggunakan make a match. Angket terdiri dari 10 

pernyataan yang bersifat positif. Jawaban “ya” bernilai 1 dan jawaban “tidak” bernilai 0. 

Adapun rekapitulasi hasil angket respon siswa disajikan pada diagram sebagai berikut: 
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Grafik Hasil Angket Respon Siswa 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris, salah satunya yaitu melalui aktivitas bermain mencocokan 

kartu. Dengan permainan ini, siswa akan mudah memahami bacaan pada teks fungsional. 

Suasana dalam pembelajaran menjadi menyenangkan dan kondusif. Pada akhirnya, tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat terwujud yaitu peningkatan hasil belajar aspek 

kemampuan membaca pada siswa Kelas VIII A SMP Negeri 1 Batuwarno tahun 2019/2020. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Penerapan 

model pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Inggris materi 

teks fungsional bagi siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Batuwarno tahun pelajaran 2019/2020. 

Berdasarkan analisis data diperoleh nilai rata-rata siswa pada kondisi awal sebesar 63,44, 

naik menjadi 69,99 pada siklus 1, dan pada silkus 2 naik lagi menjadi 74,18. Persentase 

ketuntasan klasikal juga mengalami peningkatan dari 58,62% pada pra siklus menjadi 

72,41% pada siklus 1 dan pada siklus 2 meningkat lagi menjadi 86,21%. Penerapan model 

pembelajaran make a match dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris materi teks fungsional bagi siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 

Batuwarno tahun pelajaran 2019/2020. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata persentase 

keaktifan siswa pada kondisi awal 57,24% meningkat menjadi 72,99% pada siklus 1, dan 

pada siklus 2 meningkat lagi menjadi 86,21%. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan yang telah dipaparkan di atas maka 

disarankan siswa lebih meningkatkan aktifitasnya melalui metode pembelajaran make a 

match, sehingga akan berdampak pada keberhasilan siswa yang lebih baik dalam belajar 

dan prestasi siswa. Agar siswa lebih tertarik untuk meningkatkan prestasi belajar bahasa 

Inggrisnya, maka guru perlu meningkatkan kinerjanya dan mengembangkan kreatifitasnya 

dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung dengan menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai. Mengingat penelitian tindakan kelas ini sangat penting untuk 

memperbaiki proses pembelajaran, maka sekolah perlu menyediakan fasilitas yang cukup 

sehingga mendukung terselenggaranya prosespembelajaran yang optimal serta mendukung 

terselenggaranya penelitian dan tindakan kelas berikutnya. 



Upaya Meningkatkan Keaktifan Siswa dan Hasil Belajar Melalui Make a Match  
(Sri Sulistyarini) 
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