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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar pada materi sistem 
persamaan linear dua variabel siswa kelas VIII B SMPN 23 Mataram tahun pelajaran 
2017/2018 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Penelitian 
ini adalah penelitian tindak kelas yang dilakukan dalam dua siklus yang terdiri dari tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, dan refleksi. Data hasil belajar diperoleh 
melalui tes yang diberikan pada tiap akhir siklus. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah 
tercapainya ketuntasan klasikal 85%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor aktivitas 
siswa pada siklus I pertemuan pertama adalah 8,65 dengan kategori cukup aktif dan 
pertemuan kedua adalah 9,96 dengan kategori aktif. Kemudian skor aktivitas siswa pada 
siklus II pertemuan pertama adalah 10,97 dengan kategori aktif dan pertemuan kedua adalah 
14,34 dengan kategori sangat aktif. Sedangkan evaluasi pada siklus I menunjukkan bahwa 
ketuntasan klasikal yang tercapai adalah 70%. Hasil penelitian pada siklus II diperoleh 
ketuntasan klasikal sebesar 85%. Hal tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas dan prestasi 
belajar siswa pada tiap siklus. Dengan melihat keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaaran kooperatif tipe make a match secara optimal pada 
materi sistem persamaan linear dua variabel dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 
siswa kelas VIII B SMPN 23 Mataram tahun pelajaran 2017/2018. 
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THE APLICATION OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE  MAKE A 
MATCH ON THE MATERIAL SYSTEM OF LINEAR EQUATIONS TWO 

VARIABLES TO INCREASE ACTIVITY AND LEARNING ACHIEVEMENTS THE 
STUDENTS OF CLASS VIII B SMPN 23 MATARAM ACADEMIC YEAR 2017/2018. 

 
Qurratul Ain1, Sudi Prayitno2, Junaidi3 

ABSTRACT 

The research aims to improve the activities and achievments of the study on material system 
of material of linear equations two variables of class VIII B SMPN 23 Mataram academic 
year 2017/2018 with aplying cooperative learning model type  make a match. The type of this 
research was a classroom action research wich was conducted in two cycles consisting of 
planning, implementation, observation and evaluation, and refletion. Learning outcome data 
obtain throught test given at the end of each cycle. The success indicator in this reaserch were 
the classical completeness 85%. The result showed that students cycle activity score in the 
first cycle meeting was 8.65 with a category quite active and the second meeting was 9.96 
with active category. Than score student activity in the first cycle  meeting was 10.97 with 
active category and the second meeting was 14.34 with very active category. While the 
evaluation in cycle I show that the classical mastery which achieved was 70%. The result of 
the research on cycle II acquired 85% of  classical completeness. It shows an increase in the 
activities and achievements of the students in each learning cycle. Based on whole result of 
the research concluded that implementation of cooperative learning model type make a match 
optimally on systems of linear equations two variables can increase the activity of learning 
achievement class VIII B SMPN 23 Mataram academic year 2017/2018. 
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I.PENDAHULUAN 

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk 

mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi siswa. Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan 

dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara secara 

yudiris diamanatkan oleh undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional dan Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Dengan diterapkan KTSP disetiap jenjang pendidikan, maka proses 

pembelajaran harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberi kesempatan kepada 

siswa untuk kreatif dan mandiri dalam belajar.  

Disisi lain, pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan 

pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan 

KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara 

terpadu. Karakteristik pada kurikulum 2013 yaitu, kompetensi inti (KI), kompetensi dasar 

(KD), kaitan antara KI, KD, dan pembelajaran.  

Berdasarkan wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 23 Mataram 

padatanggal 15 september 2017 menyatakan bahwa pembelajaran matematika di kelas VII 

B masih belum optimal. Permasalahan yang sering dihadapi guru terletak pada rendahnya 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. Kondisi ini dapat dilihat dari (1) guru masih 

menggunakan pembelajaran konvensional, (2) siswa kurang aktif bertanya terutama 

menanggapi apa yang disampaikan oleh guru, (3)  Siswa kurang aktif pada saat diskusi, (4) 

siswa tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, (5) siswa kurang 

memperhatikan ketika guru menyampaikan materi, dan (6) siswa kurang aktif dalam 

mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan. Beberapa hal tersebut menjadi penyebab 

kesulitan belajar matematika yang dialami peserta didik yang berakibat pada rendahnya 

prestasi belajar siswa. Rendahnya prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1 Rata-rata NilaiUjian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester Mata Pelajaran Matematika 

Kelas VII SMPN 23 Mataram Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. 

No Kelas Nilai rata-rata Presentase Ketuntasan Klasikal (% ) 
UTS UAS UTS UAS 

1 VII A 72,45 76,75 60% 65% 
2 VII B 69,45 68,30 45% 40% 
3 VII C 68,89 76,10 42% 52% 
4 VII D 72,09 77,76 47% 57% 
5 VII E 70,86 75,47 54% 59% 

(Sumber: Daftar nilai guru matematika kelas VII SMP Negeri 23 Mataram) 

Pada Tabel 1, dapat dilihat kelas yang memiliki nilai klasikal UAS terendah adalah 

kelas VII B yaitus ebesar 40%. Selain itu kelas VII B memiliki penurunan rata-rata nilai 

dari UTS ke rata-rata UAS jika dibandingkan dengan kelas lain. Hal ini berpotensi terulang 

kembali pada saat kelas VIII B tahun pelajaran 2017/2018 jika guru hanya menerapkan 

model pembelajaran yang sama. Berdasarkan hal tersebut maka diambil kelas VIII B tahun 

pelajaran 2017/2018 sebagai objek penelitian dengan nilai standar keruntasan klasikal yang 

masih dibawah 85% dari standar kelulusan yang telah ditetapkan sekolah.  

Selain itu, siswa menganggap bahwa menyelesaikan soal yang memiliki variabel 

sangat membingungkan sertakurangnya pemahaman siswa pada saat pembelajaran materi 

persamaan linear satu variable sehingga sistem persamaan linear dua variabel menjadi 

pokok bahasan yang paling rendah penguasaannya dibanding pokok bahasan yang lain. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru matematika bahwa kemampuan 

matematika siswa kelas VIII B tahun pelajaran 2016/2017 juga masih dibawah 85%. 

Seperti terlihat dari hasil ulangan harian matematika siswa tahun pelajaran 2016/2017 

sebagai berikut. 
Tabel 2 Hasil Ulangan Harian Matematika Kelas VIII B SMPN   23 Mataram Tahun Pelajaran 

2016/2017 
No Materi Rata-rata KetuntasanKlasikal (% ) 

1. Faktorisasi Suku Aljabar 63,20 62,38% 

2. Fungsi 65,25 63,54% 

3. Persamaan Garis Lurus 59,20 58,35% 

4. Sistem Persamaan Linear DuaVariabel 50,35 49,69% 

5. Teorema Pythagoras 62,40 61,70% 

(Sumber: Daftar nilai ulangan harian matematika kelas VIII B SMPN 23 Mataram tahun pelajaran 

2016/2017.)  

Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai ulangan harian siswa masih rendah, terutama 

pada materi sistem persamaan linear dua variabelyaitu 49,69%. Dimana sistem persamaan 

linear dua variabel tergolong materi yang sulit dipahami apabila penguasaan konsep masih 

kurang dan siswa tidak berperan secara aktif didalam kelas. 
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Rendahnya prestasi belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu yang 

paling berpengaruh adalah metode pembelajaran yang digunakan guru. Menurut [1]  

metode mengajar mempengaruhi belajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan 

mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. Selama ini guru dominan pada model 

pembelajaran konvensional yaitu menjelaskan, mencatat, dan mengerjakan soal latihan. 

Dalam penerapan model tersebut, siswa kurang dilibatkan selama proses pembelajaran 

sehingga siswa masih kesulitan dalam memahami konsep. 

Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah yang ada yaitu penerapan model 

pembelajaran yang lebih mengutamakan keaktifan siswa dan memberi kesempatan siswa 

untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Model pembelajaran yang dimaksud 

adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan 

untuk mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, 

dan pengembangan keterampilan sosial [2]. 

Menurut Lie (dalam [3]) ada beberapa tipe pembelajaran kooperatif yang dapat 

digunakan dalam proses belajar mengajar, antara lain: Teknik mencari pasangan (Make A 

Match), bertukar pasangan, berpikir berpasangan berbagi (Think, Pair, Share), berkirim 

salam dan soal, kepala bernomor (Numbered Heads), kepala bernomor terstruktur, dua 

tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray), keliling kelompok, kancing gemerincing, keliling 

kelas, lingkaran kecil-lingkaran besar, tari bambu, dan bercerita berpasangan. 

Dari berbagai tipe pembelajaran kooperatif diatas, maka tipe yang dipilih peneliti 

adalah tipe make a match. Karena tipe make a match dapat digunakan untuk semua materi 

pelajaran,  agar siswa merasa pembelajaran yang mereka pelajari lebih bermakna. 

Berdasarkan observasi peneliti dengan guru matematika SMPN 23 Mataram diketahui 

bahwa siswa kelas VIII B memiliki potensi untuk aktif dalam pembelajaran. Siswa kelas 

VIII B memiliki semangat dan senang dalam belajar ketika pembelajaran di kelas berkaitan 

dengan permasalahan sehari-hari, siswa lebih cenderung bertanya dan berpendapat sesame 

temannya. Akan tetapi, konsep yang dipelajari siswa tidak bertahan lama di ingatan mereka 

karena siswa hanya menghafal konsep sehingga jika menemukan masalah yang 

berhubungan dengan konsep, siswa kurang mampu untuk menyelesaikannya. Sedangkan 

dalam make a match siswa belajar sambil bermain sehingga membuat pengalaman belajar 

siswa menjadi lebih menarik dan bermakna. 

Model pembelajaran tipe make a match bertujuan untuk memperdalam pemahaman 

materi atau konsep matematika siswa. Dimana make a match memberikan kesempatan 
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kepada siswa untuk berinteraksi dengan siswa lain, suasana di kelas dapat diciptakan 

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

terkait dengan topik matematika serta adanya penghargaan, sehingga dapat belajar 

matematika dalam suasana yang menyenangkan. Dalam kegiatan pembelajaran make a 

match siswa ditugaskan untuk menemukan pasangan dari kartu yang dipegangnya. Hal 

tersebut menimbulkan rasa ingin tahu siswa tentang penyelesaian dari permasalahan dalam 

kartunya sehingga dapat segera mencocokkan kartu yang dimilikinya. Salah satu 

keuntungan pembelajaran tipe make a match ini adalah siswa mencari pasangan sambil 

belajar dan menggali materi atau konsep dalam suasana yang menyenangkan. Oleh karena 

itu, penerapan model kooperatif tipe  make a match diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas dan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu melakukan penelitian penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas VIII B SMP Negeri 23 Mataram pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel tahun pelajaran 2017/2018. 

I. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Clasroom Action 

Research). [4] mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas penelitian reflektif yang 

dilaksanakan secara siklis (berdaur) oleh guru /calon guru di dalam kelas. Dikatakan 

demikian karena proses PTK dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan evaluasi, dan refleksi untuk memecahkan masalah dan mencobakan hal-hal 

baru demi peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian tindakan kelas dapat juga 

diartikan salah satu pengembangan inovasi guru dalam menyelesaikan masalah-masalah 

dalam pembelajaran secara profesional lewat penelitian tindakan secara terkendali [5]. 

Penelitian tindakan kelas ini disesuaikan dengan silabus yang telah disusun dan 

cakupan materi system persamaan linear duavariabel yang dilaksanakan dalam dua siklus. 

Siklus I terdiri atas tiga kali pertemuan untuk kegiatan belajar mengajar dan satu kali 

pertemuan untuk evaluasi, dan siklus II terdiri atas dua kali pertemuan untuk kegiatan 

belajar mengajar dan satu kali pertemuan untuk evaluasi. Terdapat 4 tahapan kegiatan 

dalam tiap siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, dan refleksi. 

Data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan dua instrumen penelitian yaitu 

lembar observasi yang digunakan untuk mengetahui aktivitas dalam proses belajar 
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mengajar yang terdiri dari lembar observasi aktivitas siswa dan aktivitas guru, dan untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa digunakan instrumen berupa tes uraian. Tes ini diberikan 

pada akhir tiap siklusnya. Sumber data penelitian ini berasal dari siswa dan guru kelas VIII 

B semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Adapun teknik analisis data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Data Aktivitas Siswa 

Untuk menghitung skor aktivitas belajar siswa digunakan rumus berikut. 

A = ∑ 𝑇𝑖5
𝑖=1  

Keterangan: 

𝐴 : Banyaknya siswa yang aktif 

𝑇𝑖 : Skor aktivitas  belajar siswa pada indicator ke-i. 

Kriteria aktivitas siswa digunakan skor standar seperti yang tertera pada tabel berikut 

ini [6] 
Tabel 3 Pedoman Kriteria Aktivitas Belajar Siswa (A) 

Interval Interval Skor Kriteria 
𝐴 ≥ 𝑀𝑖 + 1,5 𝑆𝐷𝑖 

𝑀𝑖 + 0,5 𝑆𝐷𝑖 ≤ 𝐴 < 𝑀𝑖 + 1,5 𝑆𝐷𝑖 
𝑀𝑖 − 0,5 𝑆𝐷𝑖 ≤ 𝐴 < 𝑀𝑖 + 0,5 𝑆𝐷𝑖 
𝑀𝑖 − 1,5 𝑆𝐷𝑖 ≤ 𝐴 < 𝑀𝑖 − 0,5 𝑆𝐷𝑖 

𝐴 < 𝑀𝑖 − 1,5 𝑆𝐷𝑖 

𝐴 ≥ 11,25 
8,75 ≤ 𝐴 < 11,25 
6,25 ≤ 𝐴 < 11,25 
3,75 ≤ 𝐴 < 6,25 

𝐴 < 3,75 

Sangat Aktif 
Aktif 

Cukup Aktif 
Kurang Aktif 

Sangat Kurang Aktif 

 

b. Menentukan Ketuntasan Belajar Klasikal 

Ketuntasan belajar klasikal dikatakan tercapai apabila siswa yang tuntas 

secara individu mencapai minimal 85% dari banyak siswa yang mengikuti tes. 

Ketuntasan belajar klasikal dapat dihitung dengan rumus: 

  KB = 𝑛𝑖
𝑛

× 100% 

Keterangan: 

KB = Ketuntasan belajar klasikal 

ni   = Banyaknya siswa yang memperoleh skor≥ 75 

n   = Banyaknya siswa yang mengikuti tes 

Indikator keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini adalah tercapainya 

aktivitas dan hasil belajar siswa dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Aktivitas 

belajar siswa dikatakan meningkat apabila aktivitas belajar siswa minimal berkategori 
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aktif, 2) Prestasi belajar matematika siswa dikatakan meningkat apabila siswa 

memperoleh skor minimal 75 (KKM) dengan ketuntasan klasikal≥ 85%. 

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan aktivitas 

dan prestasi belajar siswa kelas VIII B SMPN 23 Mataram tahun pelajaran 2017/2018 pada 

materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match. Adapun ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
Tabel 4 Ringkasan Hasil Penelitian 
  

Siklus Pert. 
Aktivitas Guru Aktivitas Belajar Siswa Ketuntasan 

klasikal Skor Kategori Skor Kategori 

I 1 15 Baik 8,65 Cukup Aktif 70% 
2 18 Sangat Baik 9,96 Aktif 

II 1 21 Sangat Baik 10,97 Aktif 85% 2 21 Sangat Baik 14,34 Sangat Aktif 
 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa skor aktivitas belajar siswa pada sikus I 

pertemuan 1 adalah 8,65 dengan kategori cukup aktif dan mengalami peningkatan pada 

pertemuan 2 sebesar 9,96 dengan kategori aktif. Hasil tersebut telah mencapai indikator 

kerja yang ditetapkan yaitu minimal aktivitas belajar siswa berkategori aktif. Pada siklus I 

pesentase ketuntasan belajar klasikal adalah sebesar 70%. Nilai rata-rata dan ketuntasan 

klasikal pada siklus ini belum tercapai. Hal-hal yang menjadi kelemahan siswa yaitu masih 

banyak siswa yang kesulitan dalam meyelesaikan soal SPLDV dengan metode grafik 

terutama dalam menentukan letak titik koordinat pada bidang kartersius dan pada saat 

membuat model matematika.  Meskipun ada beberapa siswa yang sudah mampu mencapai 

nilai sempurna, namun ada juga siswa yang mendapat nilai jauh di bawah 75 yang 

merupakan KKM untuk mata pelajaran matematika.  

Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel 

dengan metode grafik dan menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel 

dengan cara membuat model matematika disebabkan oleh siswa masih kurang paham 

dengan materi yang diajarkan guru yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua 

variabel dengan metode grafik serta siswa masih bingung pada saat membuat model 

matematika dari soal cerita yang diberikan. Selain itu, rendahnya hasil evaluasi juga 
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disebabkan oleh adanya 5 siswa yang hanya menuliskan jawaban akhir sehingga tidak 

mendapatkan skor maksimal. 

Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan 

siswa, pada siklus I masih memiliki banyak kekurangan. Diantaranya adalah 1) guru tidak 

memotivasi siswa di awal pembelajaran, 2) sebagian besar siswa membutuhkan waktu 

yang lama dalam mengerjakan kartu soal make a match, 3) guru kesulitan dalam 

memanajemen waktu sehingga masih ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan 

terburu-buru, 4) siswa sangat ribut pada saat mencari pasangan dari kartu yang 

dipegangnya karena ada beberapa siswa yang mengambil kartu jawaban yang salah 

sehingga siswa lain yang jawabannya benar tidak mendapatkan kartu jawaban yang cocok, 

hal ini dikarenakan jumlah kartu soal yang disediakan guru sama dengan jumlah kartu 

jawaban, 5) siswa belum mampu menyimpulkan hasil pembelajaran. Meskipun demikian, 

antusiasme siswa dalam belajar sangat tinggi. Hal ini telihat dari banyaknya siswa yang 

bertanya dan memberikan tanggapan baik pada saat diskusi maupun presentasi. 

Berdasarkan pemasalahan yang telah disebutkan, maka guru perlu melakukan 

perbaikan pada siklus II. Adapun perbaikan yang harus dilakukan adalah 1) memotivasi 

siswa mengenai manfaat yang diperoleh setelah memahami materi yang dipelajari dengan 

cara memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, 2) modifikasi alokasi waktu pada 

rencana pembelajaran, 3) mengelola waktu dengan sebaik mungkin agar pembelajaran 

berjalan lancar, dan 4) guru melebihkan jumlah kartu jawaban pada masing-masing soal, 5) 

guru membantu siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Melalui kegiatan tersebut, siswa 

diharapkan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga memperoleh hasil 

yang memuaskan. 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II berjalan lebih baik dari siklus I. Guru telah 

malakukan perbaikan dengan memperhatikan hasil refleksi siklus I, sehingga hasil belajar 

siswa pada siklus II mengalami peningkatan. Dari tabel diatas, dapat dilihat skor aktivitas 

belajar siswa pada sikus II pertemuan 1 adalah 10,97 dengan kategori aktif dan pada 

pertemuan 2 adalah 14,34 dengan kategori sangat aktif. Ketuntasan belajar klasikal pada 

siklus II adalah sebesar 85%. Dengan memperhatikan indiakator keberhasilan yaitu 

tercapainya ketuntasan klasikal lebih besar atau sama dengan 85%, maka penilitian ini 

dikatakan telah berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti 
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penelitian yang dilakukan oleh [7] dimana model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match metode resitas ini dapat meningkatkan keaktifan siswa. Dari hasil analisis data 

observasi aktivitas siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 19,62%. 

Presentase ketuntasan hasil belajar siswa yang diperoleh pada siklus I sebesar 78,57%, 

sedangkan pada siklus II persentase ketuntasan meningkat mencapai 85,71%. Peneliti lain 

yang hasilnya serupa dengan penelitian ini adalah [8], dimana penelitian dengan 

menggunakan model make a match terbukti dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika yaitu materi mengubah pecahan ke bentuk persen, desimal 

dan sebaliknya. [9] dimana pembelajaran matematika dengan penerapan metode make a 

match dapat meningkatkan keaktifan siswa pada materi keliling dan luas bangun segitiga 

dan segiempat, karena keaktifan siswa dikelas termasuk dalam kategori aktif dan terus 

mengalami peningkatan lebih dari 5% pada setiap siklusnya. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan II dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe make a match menimbulkan 

adanya perubahan positif dari siswa baik dari segi keaktifan, motivasi, dan prestasi 

belajarnya. Dalam pembelajaran diadakan permainan untuk menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan. Dalam pembelajaran make a match terdapat permainan menjawab 

pertanyaan dan mencari pasangan. Pada saat menjawab pertanyaan dan mencari pasangan 

suasana belajar yang tercipta adalah kompetisi antar siswa. Dengan adanya kompetisi 

tersebut mendorong siswa untuk belajar lebih baik lagi. Sebagaimana diungkapkan oleh 

[10], saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong 

minat belajar siswa.  

Pada permainan mencari pasangan siswa diberikan kesempatan terlebih dahulu 

untuk menjawab soal yang ada di kartunya masing-masing 5 menit. Kemudian selanjutnya 

siswa mencari pasangan dari kartu yang dipegangnya. Hal ini dilakukan untuk memupuk 

rasa ingin tahu siswa tentang suatu hal, sehingga mendorong siswa untuk berusaha 

memecahkan permasalahannya dengan cepat dan tepat. Rasa ingin tahu merupakan daya 

untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa. Selanjutnya, siswa yang berhasil 

menemukan pasangan kartunya diberikan penghargaan dan siswa yang tidak berhasil 

menemukan pasangannya akan diberikan hukuman. Sebagaimana yang diungkapkan [10] 

penghargaan adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi 

yang baik sedangkan hukuman merupakan reinforcement yang negatif tetapi jika diberikan 

secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Dengan pembelajaran kooperatif tipe 
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make a match siswa semakin termotivasi untuk belajar sehingga aktivitas dan hasil 

belajarnya terlihat memuaskan. 

Dengan demikian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match 

secara optimal dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas VIII B SMP 

Negeri 23 Mataram pada materi sistem persamaan linear dua variabel tahun pelajaran 

2017/2018. 

VI. SIMPULAN 

Simpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas VIII B SMPN 23 Mataram tahun pelajaran 2017/2018 pada 

materi sistem persamaan linear dua variabel. Hal ini terlihat dari peningkatan skor 

aktivitas pada siklus I pertemuan I yaitu 8,65 dengan cukup aktif dan pada pertemuan 2 

yaitu 9,96 dengan kategori aktif. Selanjutnya pada siklus II pertemuan I yaitu 10,97 

dengan kategori aktif dan pada pertemuan II yaitu 14,34 dengan kategori sangat aktif, 

serta ketuntasan klasikal siklus I dengan ketuntasan klasikal 70% dan siklus II dengan 

ketuntasan klasikal 85%. 
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