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ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan prestasi belajar 
siswa kelas X SMA Negeri 3 Mataram. Hal ini disebabkan karena model dan 
pendekatan pembelajaran yang diterapkan guru tidak sesuai dengan tingkat 
kemampuan dan kebutuhan anak. Rendahnya prestasi belajar matematika siswa 
terlihat dari nilai ulangan semester tahun pelajaran 2014/2015 kelas X5 yaitu 
65,00 yang masih dibawah nilai kriteria ketuntasan minimal yang berlaku di 
sekolah tersebut. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 
melalui model make a match dengan pendekatan scaffolding pada materi 
trigonometri.  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi 
belajar siswa kelas X SMA Negeri 3 Mataram melalui model make a match 
dengan pendekatan scaffolding pada materi trigonometri. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 3 siklus dengan 
masing-masing siklus terdiri atas 3 kali pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 
tahapan persiapan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. 
Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah meningkatnya aktivitas belajar 
siswa minimal berkategori aktif dan mengalami peningkatan rata-rata skor pada 
tiap siklusnya dan prestasi belajar siswa meningkat apabila terjadi peningkatan 
rata-rata nilai dari siklus sebelumnya dan ketuntasan belajar secara klasikal 
minimal 85% siswa mencapai nilai ≥76. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
aktivitas dan prestasi belajar siswa meningkat. Rata-rata skor aktivitas belajar 
siswa pada siklus I adalah 12,66 dengan kategori aktif dan persentase ketuntasan 
klasikal 61,90%, siklus II sebesar 15,78 dengan kategori sangat aktif dan 
persentase ketuntasan klasikal 76,81%, dan untuk siklus III sebesar  18,22 dengan 
kategori sangat aktif dan persentase ketuntasan klasikalnya sebesar 85,7%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui model make a match dengan 
pendekatan scaffolding dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa 
kelas X SMA Negeri 3 Mataram tahun pelajaran 2014/2015.  
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