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ABSTRAK 

Laporan Best Practice berjudul Make A Match Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Ips 

Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Lebaksiu oleh Mohammad Mungkas Iswandi S.Pd. 

Pembuatan laporan Best Practice ini berawal dari latar belakang perlunya dilakukan pembaharuan 

dalam pengelolaan proses pembelajaran IPS pada materi Kehidupan Manusia Purba dan Hasil 

Budayanya sebagai bentuk respon terhadap permasalahan rendahnya hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran dan masih belum tercapainya ketuntasan belajar klasikal. Upaya penulis untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan penerapan model pembelajaran Make A Match. Hasil 

penerapan model pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa persentase siswa yang tuntas belajar 

mengalami peningkatan yang signifikan. Persentase siswa yang tuntas belajar saat penulis 

menggunakan metode ceramah sebesar 46,47%. Persentase siswa yang tuntas belajar saat 

penulis menggunakan model pembelajaran Make A Match sebesar 94,94%. Jadi, ada peningkatan 

ketuntasan belajar sebesar 48,47%. Penggunaan model pembelajaran Make A Match dalam 

pembelajaran berdampak pada peningkatan ketuntasan hasil belajar secara klasikal. Peningkatan 

ketuntasan hasil belajar secara klasikal berdampak pada meningkatnya semangat, keaktifan, dan 

kreatifitas siswa. 

Kata kunci: Make A Match, Hasil Belajar. 

 

PENDAHULUAN 

 Terdapat beberapa komponen yang harus terlibat agar tujuan pendidikan di sekolah 

dapat terlaksana dengan baik. Komponen tersebut diantaranya: guru dan siswa, sarana 

fasilitas belajar, dan sumber belajar. Seiring berjalannya waktu, pembaharuan di dunia 

pendidikan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan di era global. Berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi harus diimbangi dengan adanya pembaharuan pada komponen 

pendidikan agar tujuan nasional dapat tercapai dengan baik. Pendidikan didefinisikan 

sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku 

manusia baik secara individu maupun berkelompok dengan tujuan untuk mendewasakan 

manusia (Sugihartono,2012:34). 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Seiring 

berkembangnya zaman, pendidikan di masa sekarang ini dituntut untuk dapat menciptakan 

siswa yang mempunyai kompetensi tinggi. 

Mengajar adalah proses dimana terdapat siswa, guru, kurikulum dan variabel lainnya 

yang disusun secara sistematis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abdul Azis 

Wahab, 2009: 7). Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa dalam 

menyampaikan pengetahuan di suatu lingkungan dengan mengacu pada sumber belajar. 
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Guru tidak sekadar menyampaikan pembelajaran kepada siswa, namun guru juga bertugas 

memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar. 

Kenyataan yang terjadi, pembelajaran di kelas belum sepenuhnya melibatkan siswa 

secara langsung, seperti yang terjadi di kelas VII SMP Negeri 1 Lebaksiu.. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Lebaksiu, peneliti menemukan permasalahan di 

kelas VII dimana proses pembelajaran masih dilakukan dengan metode ceramah 

(konvensional). Guru belum menguasai keterampilan bertanya secara optimal.  

Hal tersebut dapat terlihat ketika interaksi yang dilakukan guru selama 

pembelajaran hanya dengan beberapa siswa yang dianggap mempunyai kemampuan yang 

lebih saja. Akibatnya terdapat siswa yang berbicara dengan teman lain dan proses 

pembelajaran menjadi kurang kondusif. Guru berusaha mengkondisikan siswa yang 

berbicara dengan teman, namun hal tersebut tidak dihiraukan karena proses pembelajaran 

yang dilakukan denga metode ceramah membuat siswa merasakan bosan. Siswa kurang 

termotivasi dengan proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Dari sejumlah 99 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM atau belum tuntas 

sebanyak 53 siswa atau 53,53% dan yang memperoleh nilai diatas KKM atau tuntas 46 

siswa atau 46,47%. 

 Rendahnya hasil belajar IPS dan jumlah siswa yang masih banyak memperoleh nilai 

dibawah KKM maka perlu dilakukan pemecahan masalah untuk meningkatkan prestasi 

belajar IPS pada siswa kelas VII. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan guru yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran.Model pembelajaran 

merupakan suatu bentuk atau pola dalam merancang pembelajaran, dapat juga diartikan 

sebagai langkah-langkah pembelajaran dan perangkatnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Sa’dun Akbar: 2013, 49-50).  

Model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran IPS karena selain mengajak siswa untuk dapat berpikir cepat, tipe 

pembelajaran ini juga mengajak siswa untuk melakukan aktivitas fisik ketika mencari 

pasangan, sehingga siswa merasa senang dengan permainan yang dilakukan. Model 

pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa tentu akan menambah motivasi siswa untuk 

belajar. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match pada proses 

pembelajaran IPS diharapkan siswa dapat lebih aktif selama proses pembelajaran sehingga 

prestasi belajar siswa meningkat. 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “ Make A Match Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 

VII SMP Negeri 1 Lebaksiu”. 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, maka peneliti 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Lebaksiu? (2) Bagaimanakah proses pembelajaran kooperatif tipe 

Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Lebaksiu?  
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Tujuan Penelitian: (1) Meningkatkan hasil belajar IPS melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Lebaksiu. (2) Mengetahui 

proses dari model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match  

KAJIAN PUSTAKA 

Hakekat Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan (Rumini,1991:60-63).  

Dari pengertian belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Definisi 

tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar adalah ditandai dengan adanya ‘perubahan’, yaitu 

perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktifitas 

tertentu. 

Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa selama belajar. Purwanto 

(2010:46) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan siswa 

yang mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar merupakan realisasi tercapainya 

tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur sangat tergantung pada tujuan 

pendidikannya 

Berdasarkan semua pendapat di atas, maka yang dimaksud hasil belajar dalam 

penelitian ini adalah nilai yang diukur melalui ranah kognitif yang dinyatakan dengan skor 

hasil tes atau angka yang diberikan oleh guru setelah siswa menyelesaikan suatu 

kompetensi tertentu.  

Hakikat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Pengertian pembelajaran menurut Oemar Hamalik (2010:57), adalah Suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, 

dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang 

terlibat dalam system pembelajaran adalah siswa, guru dan tenaga lainnya. Material meliputi 

buku-buku, papan tulis, spidol dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan 

kelas, perlengkapan audio visual, dan computer. Sementara prosedur terdiri atas jadwal dan 

metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya. 

Dalam pembelajaran aktif ditekankan pada bagaimana siswa mampu belajar cara 

belajar (learning to learn) sehingga dengan berbagai strategi guru, pembelajaran dijadikan 

suatu aktifitas yang menyenangkan (joinfull learning). Guru tidak boleh dipandang sebagai 

yang tahu segalanya, melainkan sebagai katalisator dan fasilitator. 

Adapun hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mempelajari bidang kehidupan 

manusia di masyarakat, mempelajari gejala dan masalah sosial yang menjadi bagian dari 

kehidupan tersebut. IPS berkenaan dengan cara manusia menggunakan usaha memenuhi 

kebutuhan materinya, memenuhi kebutuhan budayanya, kebutuhan kejiwaannya, 

pemanfaatan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan 

pemerintahannya, dan lain sebagainya. 
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Model Pembelajaran 

Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, seorang guru dapat 

menerapkan berbagai macam model pembelajaran. Hal itu sejalan dengan apa yang 

dikemukakan Daryanto dan Mulyo Raharjo (2012:5) bahwa model pembelajaran merupakan 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktifitas belajar 

mengajar.  

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

Make A Match (mencari pasangan) merupakan model yang dikembangkan pertama 

kali oleh Lorna Curran pada tahun 1994. Make A Match ini merupakan model yang 

mengajarkan siswa untuk dapat aktif dalam mencari/mencocokkan soal dan jawaban serta 

disiplin terhadap waktu yang telah ditentukan. Huda (2014: 251) menyatakan bahwa Make A 

Match saat ini merupakan salah satu strategi penting dalam ruang kelas. Tujuan dari strategi 

ini antara lain, pendalaman materi, penggalian materi, dan edutainment.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menggunakan langkah-langkah 

model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Make A 

Match merupakan salah satu model pembelajaran yang memiliki kelebihan yakni 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa, melatih keberanian siswa, dan menghargai waktu. Sedangkan 

kelemahannya, jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik akan banyak waktu yang 

terbuang, karena tingkat pemahaman setiap siswa berbeda antara siswa yang satu dengan 

yang lainnya. 

PEMBAHASAN  

Pelaksanaan Kinerja 

Pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan dalam pembuatan best practice ini 

dapat dideskripsikan dalam tiga tahapan, yaitu: tahap proses persiapan (pre-active), tahap 

pelaksanaan (inter-active), dan tahap penutup (post-active). Berikut ini adalah langkah-

langkah pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan: 

Kondisi Awal 

Penulis ini telah dilaksanakan pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Lebaksiu Sebagai 

gambaran awal pada pembelajaran IPS di kelas VII SMP Negeri 1 Lebaksiu, guru masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu metode ceramah. Pembelajaran 

dilakukan dengan cara satu arah dengan berpusat pada guru (teacher centered). Siswa 

kurang diberi kesempatan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Siswa kurang diberi 

ruang untuk melakukan tanya jawab baik dengan guru maupun dengan sesama siswa. 

Interaksi antarsiswa dalam proses pembelajaran juga sangat kurang sehingga kerjasama 

siswa dalam membangun pengetahuannya juga kurang. Sehingga motivasi belajar siswa dan 

hasil belajar siswa masih rendah. Dari data tersebut diperoleh gambaran bahwa nilai 

tertinggi adalah 90, nilai terendah 60, nilai rata-rata kelas 79,24, nilai kurang dari KKM 

sebanyak 53 siswa atau 53,53% sedang nilai di atas KKM sebanyak 94 siswa atau 94,94%. 
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Ini berarti bahwa ada peningkatan ketuntasan belajar dari ketika mennggunakan model 

pembelajaran ceramah yaitu 46 siswa atau 46,47% menjadi 94 siswa atau 94,94% setelah 

menggunakan model pembelajaran Make A Match. Ada peningkatan sekitar 48,47%. Hal ini 

berarti dengan diterapkannya strategi belajar model Make A Match berhasil meningkatkan 

kemampuan hasil belajar sesuai indikator keberhasilan Perencanaan 

Sebelum memulai proses pembelajaran di kelas maka guru mempersiapkan 

perangkat pembelajaran yang akan digunakan, yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), materi pembelajaran, media pembelajaran, model pembelajaran, Lembar 

Kerja Siswa, dan membentuk kelompok diskusi. Tiap kelompok. Siswa dikelompokan 

menurut no urut daftar hadir menjadi 2 kelompok A dan B, tiap kelompoknya terdiri dari 7 

siswa. Guru membagi 14 kartu soal yang terdiri atas 7 butir soal untuk kelompok A dan 7 

butir jawaban untuk kelompok B secara acak ke tiap kelompok. Siswa berinteraksi dalam 

kelompok untuk mencari pasangan kartu yang mereka miliki. Perangkat tersebut 

dipersiapkan secara matang agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 

Model pembelajaran yang dipilih dalam kegiatan pembelajaran ini adalah model 

pembelajaran Tipe Make A Match. Guru memilih model pembelajaran Make A Match 

diharapkan hasil belajar siswa meningkat. 

Pelaksanaan  

Deskripsi tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Make A Match tergambar dalam langkah-langkah berikut ini: 

Pendahuluan. 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru mengatur tempat duduk siswa dan dilanjutkan 

dengan mempersilahkan siswa untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Guru mencatat 

kehadiran siswa dengan menyuruh siswa yang dipanggil untuk tunjuk jari. Guru 

menanyakan kondisi kesehatan siswa. Selanjutnya guru, menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan melakukan apersepsi untuk menyiapkan mental dan membangkitkan 

motivasi belajar siswa dengan memberi penjelasan tentang pentingnya mempelajari materi 

kehidupan manusia pada Masa Praaksara dan hasil budayanya. 

Kegiatan Inti. 

Tahap Awal 

- Siswa menjawab salam dari guru. 

- Siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing. 

- Siswa bersama guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. 

- Siswa melakukan kegiatan apersepsi bersama guru. 

1. Tahap Pelaksanaan 

- Guru menyampaikan materi kepada siswa. 

- Siswa dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok A dan B kedua kelompok diminta 

untuk saling berhadapan. 

- Langkah selanjutnya yaitu guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan 

kartu jawaban kepada kelompok B. 
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- Guru menyuruh siswa untuk mencocokkan kartu yang sudah dipegang kepada teman 

yang lain. Sebelum permainan mencari pasangan dilakukan, guru terlebih dahulu 

meyampaikan batasan waktu yang diberikan. 

- Guru meminta siswa untuk mencari pasangannya. Bagi siswa yang sudah menemukan 

pasangan kartu, maka wajib untuk melaporkan dirinya kepada guru. 

- Jika waktu yang diberikan sudah habis, guru akan memberitahukan kepada siswa bahwa 

waktu permainan sudah habis. Siswa yang tidak bisa menemukan pasangannya diminta 

untuk berkumpul tersendiri. 

- Guru memanggil siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Teman yang lain 

memberikan tanggapan apakah pasangan kartu itu cocok atau tidak. 

- Pada langkah terakhir guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan 

pertanyaan dan jawaban yang telah dikerjakan siswa. 

- Guru memanggil kelompok yang lain, begitu seterusnya sampai seluruh pasangan 

melakukan presentasi. 

Tahap Akhir 

- Siswa mendengarkan penguatan materi dari guru. 

- Siswa bersama guru membuat kesimpulan. 

- Siswa mengerjakan soal post tes. 

Evaluasi 

Dalam kegiatan penutup, guru melakukan post test, mereview hasil pembelajaran 

tentang materi kehidupan manusia pada Masa Praaksara dan hasil budayanya. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa menyerap pelajaran pada 

hari tersebut. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik dengan 

memberi aplaus tepuk tangan dan pujian. Guru juga memberikan tugas yang berkaitan 

dengan materi kehidupan manusia pada Masa Praaksara dan hasil budayanya. 

Untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan pembelajaran pada materi 

pencemaran udara maka perlu diadakan evaluasi/penilaian melalui tes tertulis. Siswa 

menerima lembar soal dan lembar jawab kuis dari guru siswa menyelesaikan soal kuis 

sebanyak 20 soal secara individu/mandiri di lembar jawab yang telah disediakan oleh guru 

Siswa mendapatkan nilai kuis dari guru. Siswa mendapatkan skor kemajuan individu sesuai 

kriteria yang telah ditetapkan. Siswa mendapatkan penghargaan berupa tepuk tangan dari 

teman-temanya sesuai pencapaian skor rata-rata kelompok. 

Hasil dan Dampak 

Hasil Yang Dicapai 

Hasil yang dapat dilaporkan dari best practice ini diuraikan sebagai berikut. 

a. Proses pembelajaran dengan menerapkan model Make A Match membuat siswa menjadi 

lebih kreatif dan menumbuhkan saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan guru. Bentuk peningkatan yang paling terlihat adalah siswa lebih berminat 

dalam diskusi kelompok. Hal ini dipengaruhi oleh pasangan kelompok A dan B yang 
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dibagi berdasarkan kemampuan tinggi, sedang dan rendah sehingga lebih efektif dan 

efesien. Kontribusi semua anggota terhadap kelompoknya juga semakin merata, 

sehingga ketergantungan terhadap salah satu anggota semakin berkurang. 

b. Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, guru masih menggunakan metode ceramah. 

Siswa selama proses pembelajaran cenderung kurang aktif sehingga hasil belajar jauh 

dari yang diharapkan. Dari jumlah siswa yang diajar, lebih dari 50% siswa tidak 

semangat dan cenderung tidak aktif. Setelah guru mengubah strategi dengan 

menggunakan model pembelajaran Make A Match, siswa menjadi lebih aktif, bisa berfikir 

kritis selama kegiatan diskusi dan menjadi lebih tanggung jawab untuk menyelesaikan 

tugasnya karena hasilnya akan dibandingkan dengan kelompok lain.  

c. Dengan meningkatnya keaktifan dan kreatifitas siswa saat mengikuti pembelajaran, 

ternyata berdampak positif pada hasil belajar. Dari data yang dihimpun guru, jumlah 

siswa yang tuntas belajar mengalami peningkatan yang signifikan. Saat guru masih 

menggunakan model ceramah, kegiatan penilaian yang diikuti oleh 99 siswa, guru 

mendapatkan data hasil belajar sebagai berikut: sebanyak 46 siswa (46,47%) telah 

tuntas belajar dan sebanyak 53 siswa (53,53%) tidak tuntas belajar. Setelah guru 

menggunakan model Make A Match, diperoleh data ketuntasan belajar siswa sebagai 

berikut: dari 99 siswa yang mengikuti kegiatan penilaian, sebanyak 94 siswa (94,94%) 

telah tuntas belajar dan sebanyak 5 siswa (5,06%) tidak tuntas belajar. Dari tabel di 

atas, tampak bahwa ketuntasan belajar klasikal meningkat dari 46,47% menjadi 94,94% 

ketika terjadi perubahan pembelajaran, jadi ada peningkatan sebesar 43,75%. Siswa 

yang tidak tuntas belajar mengalami penurunan dari 53,53% menjadi 5,06%, jadi ada 

penurunan sebesar 48,47%. Gambaran yang lebih jelas perbandingan persentase siswa 

yang tuntas belajar dan siswa yang tidak tuntas belajar saat guru masih menggunakan 

metode ceramah dan setelah menggunakan model pembelajaran Make A Match.  

Dampak  

Dampak dari penggunaan model pembelajaran penemuan (Make A Match) bagi 

siswa adalah: 

a. Siswa menjadi lebih semangat, antusias dan aktif saat mengikuti kegiatan pembelajaran. 

b. Proses belajar mengajar menjadi enjoy dan kelas menjadi “hidup”. 

c. Sebagian besar siswa berperan aktif karena proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada 

guru. 

d. Siswa menjadi berani mengungkapkan pendapat saat kegiatan presentasi 

Faktor Kendala dan Pendukung  

Kendala 

Pembelajaran dengan metode pembelajaran Make A Match pada siswa kelas VII 

pada materi kehidupan manusia pada Masa Praaksara dan hasil budayanya sudah 

menunjukkan hasil positif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase ketuntasan 

belajar secara klasikal yang signifikan dari saat pembelajaran masih menggunakan model 

ceramah dibandingkan dengan setelah menggunakan model pembelajaran Make A Match. 

Namun demikian, di dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 
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pembelajaran penemuan atau Make A Match, guru masih menemukan kendala-kendala yang 

dihadapi, yaitu: 

a. Ada sebagian Siswa tidak langsung memahami langkah-langkah kerja yang harus mereka 

lakukan pada model pembelajaran Make A match, sehingga banyak waktu yang terbuang. 

b. Pada awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu berpasangan dengan 

lawan jenisnya 

Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, akan banyak siswa yang kurang 

memperhatikan pada saat presentasi pasangan.  

Pendukung 

Keberhasilan penerapan strategi yang dipilih dalam mengatasi permasalahan yang 

muncul, khususnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa, tentunya tidak lepas dari adanya 

faktor-faktor pendukung. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut adalah: 

a. Siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan karena 

kreativitas anak yang mungkin terpendam dapat tersalurkan dengan diskusi kelompok 

berpasangan. 

b. Karena ada unsur permainan, model pembelajaran ini sangat menyenangkan.  

c.  Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar.  

Rencana Tindak Lanjut  

Berdasarkan pengalaman dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, agar hasil yang 

dicapai lebih optimal dan kendala-kendala yang dihadapi dapat diminimalisir, untuk ke 

depannya dapat dilakukan pengembangan terhadap strategi yang telah diterapkan dengan 

alternatif sebagai berikut: 

1. Menyusun RPP benar-benar sesuai dengan langkah–langkah pembelajaran dengan 

metode inkuiri terbimbing. 

2. Menyusun lembar kerja yang mudah untuk dipahami oleh siswa. 

3. Menyiapkan media pembelajaran yang menyenangkan. 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang dicapai dan pembahasan tentang peningkatan hasil belajar 

siswa melalui pembelajaran dengan model pembelajaran Make A Match pada siswa kelas VII 

pada materi materi kehidupan manusia pada Masa Praaksara dan hasil budayanya. semester 

2 tahun pelajaran 2019/2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pembelajaran dengan model Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa akan memahami konsep, arti, 

hubungan, dan mengorganisasikannya sendiri sehingga akhirnya dapat mengambil 

kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh secara mandiri akan setia dan tahan lama dalam 

ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Dengan belajar penemuan, anak juga bisa 

belajar berpikir analisis.  
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2. Jumlah siswa yang tuntas belajar saat penulis masih menggunakan metode ceramah 

dalam kegiatan pembelajaran, sebanyak 46 siswa (46,47%). Sedangkan saat penulis 

menggunakan model Make A Match, dari jumlah siswa yang tuntas belajar dalam 

kegiatan pembelajaran, sebanyak 94 siswa (94,94%). Jadi ada peningkatan ketuntasan 

belajar sebesar 48,47%. 

Rekomendasi  

Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan penulis, berikut disampaikan 

rekomendasi yang relevan. 

1. Guru seharusnya memiliki inovasi model pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi 

siswa, tidak terpaku hanya dengan 1 jenis model pembelajaran saja tetapi harus 

mempunyai banyak referensi model pembelajaran yang lain. Guru tidak hanya terpaku 

pada buku guru dan buku siswa dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi dapat menggali 

sumber lain yang dapat menunjang kemampuan profesional guru. 

2. Siswa diharapkan untuk menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam belajar, tidak 

terbatas pada hafalan teori. Hasil belajar yang diperoleh dengan cara ini (menemukan 

sendiri) akan membantu siswa menguasai materi secara lebih mendalam. 

3. Dukungan positif sekolah sangat diharapkan seperti penyediaan sarana dan prasarana 

yang memadai untuk berlangsungnya pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan 

agar hasil belajar siswa meningkat.  
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