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ABSTRAK 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS dengan 
Menggunakan Model Cooperative Learning Tipe Make A Match di Kelas IV 

SD Negeri 11 Lolong Kecamatan  Padang Utara Kota Padang 
 

Oleh : Febrio Rozalmi Putra/2014 
 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya hasil belajar IPS. 
Hal ini disebabkan karena guru belum variatif dalam penggunakan model 
pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif 
dan siswa jenuh. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perencanaan, 
pelaksanaan, dan hasil belajar IPS dengan model cooperative learning tipe make a 
macth  di kelas IV SD Negeri 11 Lolong Kecamatan Padang Utara Kota Padang.  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan langkah-
langkah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data penelitian ini 
berupa informasi tentang proses dan data hasil tindakan yang diperoleh dari hasil 
pengamatan dan hasil tes. Sumber data adalah proses dan hasil pelaksanaan 
pembelajaran IPS dengan model cooperative learning tipe make a macth. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 11 Lolong Kecamatan Padang Utara 
Kota Padang yang berjumlah 28 orang.  

Hasil penelitian menunjukkan pada siklus I persentase penilaian RPP 
adalah 78,6% dengan kualifikasi baik meningkat pada siklus II menjadi 92,9% 
dengan kualifikasi sangat baik. Dari pelaksanaan, siklus I aspek guru memperoleh 
persentase 78,1% dengan kualifikasi baik, siklus II memperoleh persentase 90,6% 
dengan kualifikasi sangat baik. Dan aspek siswa siklus I memperoleh persentase 
76,6% dengan kualifikasi baik, siklus II mengalami peningkatan menjadi 89% 
dengan kualifikasi sangat baik. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I 
adalah 71,1 dan Siklus II 85,7. Dengan demikian, model pembelajaran 
cooperative learning tipe make a macth dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri 11 Lolong Kecamatan Padang Utara 
Kota Padang. 
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