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ABSTRACT 

 

 

 

This study aims to determine the effect of teaching methods make a macth in 

improving student learning activity on Human Circulatory System material at 

SMP Negeri 1 Banyuasin II. The method used in this research is true experimental 

design. The sampling technique used cluster random sampling technique. The 

instrument used in this study is the observation sheet in the form of student 

activity observation records during the learning method Make A Match. The type 

of activity that is observed as the type of Visual activities, oral activities, listening 

activities, the motor activities, mental activities, and emotional activities. The data 

analysis using t-test, this test is done by comparing the results of the student 

activity observation data of the 2nd meeting of the experimental class and control 

class using a significance level (α) of 5%. Based on hypothesis testing known that 

t-count greater than t-table (t = 2,102> t-table = 1.671), then Ho is rejected. In this 

respect shows that there are Influence of Make A Match Against the Methods of 

Improving Student Learning Activities In the Matter Human Circulatory System. 

 

Keywords : Learning Activity ; Make A Macth 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  metode pembelajaran make a 

macth dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi Sistem Peredaran 

Darah Manusia di SMP Negeri 1 Banyuasin II. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP Negeri 1 Banyuasin II. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode true experimental design. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik cluster random sampling. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  lembar observasi berupa catatan pengamatan aktivitas 

belajar siswa selama pembelajaran dengan metode Make A Match. Adapun jenis 

aktivitas yang diamati berupa jenis Visual activities, oral activities, listening 

activities, motor activities, mental activities, dan emotional activities. Analisis 

data menggunakan uji-t, Uji ini dilakukan dengan membandingkan hasil data 

observasi aktivitas siswa pertemuan ke-2 pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan menggunakan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Berdasarkan pengujian 

hipotesis diketahui bahwa nilai  thitung lebih besar dari ttabel (thitung = 2,102 > ttabel = 

1,671) maka Ho ditolak. Dalam hal ini menunjukan bahwa terdapat Pengaruh 

Penggunaan Metode Make A Match Terhadap Peningkatan Aktivitas Belajar 

Siswa Pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia. 

 

Kata Kunci : Aktivitas Belajar ; Make A Macth 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan suatu proses aktivitas yang sangat diperlukan 

dalam pembelajaran. Tanpa aktivitas, kegiatan belajar tidak mungkin 

berlangsung dengan baik. Sardiman (2010), mengatakan bahwa “belajar 

adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi tidak ada belajar kalau 

tidak ada aktivitas”. Jadi belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang 

dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, 

dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu dan 

lain sebagainya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang belajar yaitu surah 

Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi: 

َن ِمۡن َعلٍَق  (١ٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَِّذى َخلََق ) ـٰ نَس  ٱلَِّذى  (٣ٱۡۡلَۡكَرُم )  ٱۡقَرۡأ َوَربُّكَ  (٢)َخلََق ٱۡۡلِ

 

َن َما لَۡم يَۡعلَۡم )٤َعلََّم بِٱۡلقَلَِم ) ـٰ نَس  (٥(َعلََّم ٱۡۡلِ

Artinya: “Bacalah, dengan nama Tuhanmu, Yang Menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-mu lah 

yang paling pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui”.1 

Pentingnya aktivitas dalam belajar yang lain dikemukan oleh Anitah  

(2007), mengatakan bahwa “seseorang dikatakan belajar bila pikiran dan 

perasaannya aktif beraktivitas”. Dengan kata lain belajar tanpa aktivitas tidak 

bisa dikatakan belajar. Dengan demikian tugas utama seorang guru dalam 

fungsinya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran adalah bagaimana 

1 



cara mengaktifkan siswa dalam setiap proses pembelajaran. Guru harus 

memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk merancang 

pembelajaran agar siswa mau melibatkan diri secara utuh dalam kegiatan 

pembelajaran. Disamping itu guru harus mempunyai kemampuan dan 

kemauan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. 

Dengan pembelajaran yang menyenangkan diharapkan pembelajaran jadi 

bermakna bagi siswa.  

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 1 Banyuasin II, pada saat 

proses pembelajaran berlangsung guru yang lebih banyak aktif dalam 

penyampaian materi pembelajaran daripada siswa. Siswa hanya menerima 

apa yang disampaikan oleh guru. kebanyakan siswanya tidak aktif, hanya ada 

dua atau tiga orang yang aktif untuk bertanya dan memperhatikan gurunya 

pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Kemudian siswa yang lain 

hanya sibuk dengan teman satu mejanya. Siswa jarang bertanya apalagi 

menanggapi apa yang disampaikan oleh guru. Siswa kurang tertarik terhadap 

proses pembelajaran sehingga suasana pembelajaran menjadi monoton. 

Akibatnya siswa menjadi mengantuk atau sibuk sendiri dengan hal-hal yang 

tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Kondisi seperti ini berdampak 

pada rendahnya aktivitas dalam proses pembelajaran. Siswa hampir tidak 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.  

Proses pembelajaran jadi tidak kondusif yang pada akhirnya akan 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Salah satu hal yang harus 

dikedepankan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan adalah 

menyertakan partisipasi siswa di dalam kelas (Sardiman, 2010).  



Menurut Natawijaya (2005), dalam upaya menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang kondusif bagi anak, guru harus dapat memberikan 

kemudahan belajar kepada siswa, menyediakan berbagai sarana dan sumber 

belajar yang memadai, menyampaikan materi pembelajaran, dan strategi 

pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar. Cooperatif Learning Type 

Make A Match (CLTMM)  merupakan  salah satu  metode  pembelajaran  

yang digunakan  untuk  mengatasi  keterbatasan  sarana  dan  dapat 

meningkatkan  aktivitas dan hasil  belajar  siswa.  Metode  pembelajaran  ini 

dapat  digunakan  oleh  para  guru  sebagai  dasar melaksanakan kegiatan  

pembelajaran  dengan  baik. 

Metode make a match adalah metode belajar mencari pasangan, siswa 

digabung untuk mencari pasangan dari kartu yang mereka pegang. 

Keunggulan metode ini adalah siswa dapat mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana belajar yang 

menyenangkan. Teknik ini dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan 

untuk semua tingkatan usia anak didik. Metode pembelajaran tipe make a 

match mengandung unsur permainan, pembelajaran ini menjadi 

menyenangkan bagi siswa dan menjadikan siswa menjadi lebih aktif baik 

secara fisik, mental, maupun emosional serta dapat meningkatkan 

pemahaman siswa pada materi pembelajaran (Huda, 2012).   

Berdasarkan penelitian Tarigan (2014), dengan judul “Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode Make A Match Pada 

Mata Pelajaran Matematika” dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan 

penelitian berhasil karena nilai indikator aktivitas belajar siswa dan jumlah 



siswa yang dinyatakan aktif secara klasikal telah mencapai 80%. Dengan 

demikian maka penggunaan metode make a match dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Matematika materi mengubah 

pecahan ke bentuk persen, desimal. 

Untuk mencapai hasil belajar siswa yang optimal maka terkadang 

seorang guru tidak cukup hanya menjelaskan begitu saja suatu materi di 

depan kelas karena belum tentu siswa akan mudah untuk menangkap dan 

memahami apa yang hendak disampaikan oleh guru tersebut.  

Dalam mata pelajaran Biologi khususnya sangat sering dialami kejadian 

dimana seorang guru Biologi mengalami kesulitan dalam menyampaikan 

suatu materi pelajaran kepada siswanya. Hal ini bisa disebabkan karena 

materi pelajaran Biologi yang ingin disampaikan tersebut memang sebuah 

materi yang cukup rumit atau karena alasan lain yaitu kurangnya minat siswa 

terhadap materi pelajaran yang sedang dibahas.  

Saya mengambil materi Sistem Peredaran Darah Manusia karena 

berdasarkan Kompetensi Dasar mendeskripsikan, contoh sistem peredaran 

darah dibedakan menjadi 2 yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem 

peredaran darah besar. Jadi untuk tiap kelas dipelajari 2 jenis sistem 

peredaran darah sehingga total sistem peredaran darah yang dipelajari siswa 

dalam materi ini adalah 10 sistem peredaran darah. Untuk menyampaikan 

kesepuluh konsep sistem peredaran darah ini kepada siswa tentunya bukan 

perkara yang mudah karena disamping adanya perbedaan kemampuan 

berfikir antara siswa satu dengan siswa yang lain terkadang juga ada siswa 

yang kurang tertarik dengan materi tersebut Seorang guru yang baik tentunya 



tidak akan tinggal diam jika dihadapkan pada situasi seperti ini, dan salah satu 

solusi yang biasanya dlakukan oleh guru adalah pemakaian media 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini akan 

digunakan metode make a match dalam pembelajaran Biologi pada materi 

sistem peredaran darah pada manusia, dengan harapan metode pembelajaran 

ini dapat dijadikan salah satu alternatif untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran, seperti diungkapkan oleh Huda (2012), bahwa 

cooperative learning type make a match adalah suatu pembelajaran kooperatif 

dimana siswa mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik 

tertentu dalam suasana yang menyenangkan dan dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. 

Alasan peneliti mengambil judul ini karena peneliti ingin menilai kedua 

aspek penilaian, yaitu aspek keterampilan dan aspek sikap. Karena peneliti 

berpendapat bahwa metode make a match dan materi sistem peredaran darah 

pada manusia itu bisa dilihat dari kedua aspek tersebut. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah umum 

dalam penelitian ini adalah ”Apakah terdapat Pengaruh Penggunaan Metode 

Make A Match terhadap Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa pada Materi 

Sistem Peredaran Darah Manusia di SMP NEGERI 1 BANYUASIN II? 

 

 

 

 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode 

pembelajaran make a match dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

materi sistem peredaran darah manusia di SMP NEGERI 1 BANYUASIN II. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Secara teoritis diharapkan hasil peneitian ini dapat menambah wawasan 

tentang penggunaan model cooperative learning type make a match dalam 

proses pembelajaran. 

2) Manfaat Praktis.  

a) Bagi siswa 

Membiasakan siswa untuk belajar dengan cara yang bervariasi dan 

memperkenalkan pada siswa tentang cara-cara belajar yang baru 

sehingga siswa menjadi tidak bosan dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

b) Bagi guru 

Membiasakan guru untuk terampil menggunakan dan menerapkan 

berbagai strategi dalam pembelajaran, dengan harapan hasil yang akan 

dicapai siswa dalam pembelajaran menjadi meningkat. 

c) Bagi Sekolah 

Dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di 

sekolah serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penyusunan 

program peningkatan mutu di sekolah. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode merupakan salah satu strategi atau cara yang digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran yang hendak dicapai, semakin tepat metode yang 

digunakan oleh seorang guru maka pembelajaran akan semakin baik. Metode berasal 

dari kata methodos dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Sudjana 

(2005), berpendapat bahwa metode merupakan perencanaan secara menyeluruh 

untuk menyajikan materi pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian 

yang bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. 

Pendekatan bersifat aksiomatis yaitu pendekatan yang sudah jelas kebenarannya, 

sedangkan metode bersifat prosedural yaitu pendekatan dengan menerapkan 

langkah-langkah. Metode bersifat prosedural maksudnya penerapan dalam 

pembelajaran dikerjakan melalui langkah-langkah yang teratur dan secara bertahap 

yang dimulai dari penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pengajaran, proses 

belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar. 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal (Sanjaya, 2008). Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan 

proses belajar mengajar yang telah ditetapkan. Menurut Ginting (2008), metode 

pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan 

berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait 

lainnya agar terjadi proses pemblajaran pada diri pembelajar. Dengan kata lain 

metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk 

menyajikan materi pelajaran kepada murid di dalam kelas baik secara individual atau 
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secara kelompok agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan 

oleh murid dengan baik (Ahmadi dan Prastya, 2005). 

 

B. Ciri-Ciri Metode Pembelajaran yang Baik 

Adapun ciri-ciri metode yang baik untuk proses belajar mengajar adalah 

sebagai berikut (Fathurrohman dan Sutikno, 2007): 

1. Bersifat luwes, fleksibel dan memiliki daya yang sesuai dengan watak 

murid dan materi. 

2. Bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan 

mengantarkan murid pada kemampuan praktis. 

3. Tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. 

4. Memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. 

5. Mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam 

keseluruhan proses pembelajaran. 

Sedangkan dalam penggunaan suatu metode pembelajaran harus 

memperhatikan beberapa hal berikut (Ahmadi dan Prastya, 2005): 

1) Metode yang digunakan dapat membangkitkan motif, minat atau gairah 

belajar murid. 

2) Metode yang digunakan dapat menjamin perkembangan kegiatan 

kepribadian murid. 

3) Metode yang digunakan dapat memberikan kesempatan kepada murid 

untuk mewujudkan hasil karya. 

4) Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar 

lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi. 



5) Metode yang digunakan dapat mendidik murid dalam teknik belajar 

sendiri dan cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui usaha pribadi. 

6) Metode yang digunakan dapat meniadakan penyajian yang bersifat 

verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata 

dan bertujuan. 

7) Metode yang digunakan dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-

nilai serta sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara 

bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. Prinsip-Prinsip Penentuan Metode Pembelajaran 

Ketika seorang guru dalam memilih metode pembelajaran untuk digunakan 

dalam praktik mengajar, maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut 

(Ginting, 2008): 

1. Tidak ada metode yang paling unggul karena semua metode mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kelemahan serta 

keunggulannya masing-masing. 

2. Setiap metode hanya sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi 

tertentu dan tidak sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi 

lainnya. 

3. Setiap kompetensi memiliki karakteristik yang umum maupun yang 

spesifik sehingga pembelajaran suatu kompetensi membutuhkan metode 

tertentu yang mungkin tidak sama dengan kompetensi yang lain. 

4. Setiap siswa memiliki sensitifitas berbeda terhadap metode 

pembelajaran. 



5. Setiap siswa memiliki bekal perilaku yang berbeda serta tingkat 

kecerdasan yang berbeda pula. 

6. Setiap materi pembelajaran membutuhkan waktu dan sarana yang 

berbeda. 

7. Tidak semua sekolah memiliki sarana dan fasilitas lainnya yang lengkap. 

8. Setiap guru memiliki kemampuan dan sikap yang berbeda dalam 

menerapkan suatu metode pembelajaran. 

 

D. Metode Pembelajaran Make a Macth 

Metode Make a Match merupakan bagian dari metode struktural yang 

menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola-pola interaksi siswa. Struktur-struktur tersebut memiliki 

tujuan umum diantaranya untuk meningkatkan penguasaan isi akademik dan 

mengajarkan keterampilan sosial (Sugiyanto, 2010). 

Metode Make a Match adalah metode belajar mencari pasangan, siswa 

digabung untuk mencari pasangan dari kartu yang mereka pegang. 

Keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 

Teknik ini dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua 

tingkatan usia anak didik. Metode pembelajaran make a match mengandung 

unsur permainan, pembelajaran ini menjadi menyenangkan bagi siswa dan 

menjadikan siswa lebih aktif baik secara fisik, mental, maupun emosional 

serta dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi pembelajaran  

(Huda, 2012). 



Sugiyanto (2010), mengungkapkan bahwa metode make and match 

adalah metode pembelajaran dimana guru menyiapkan kartu yang berisi soal 

atau permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban kemudian siswa mencari 

pasangan kartunya. Metode pembelajaran make and match merupakan bagian 

dari pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif didasarkan 

atas falsafah homo homini socius, falsafah ini menekankan bahwa manusia 

adalah mahluk sosial. Metode make and match melatih siswa untuk memiliki 

sikap sosial yang baik dan melatih kemampuan siswa dalam bekerja sama 

disamping melatih kecepatan berfikir siswa. 

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknik Make a 

Match adalah suatu metode pembelajaran dalam pembelajaranya siswa mencari 

pasangan dari kartu yang dibagikan oleh guru di awal pembelajaran selanjutnya 

menggabungkan pertanyaan dengan jawaban sesuai atau sebaliknya. Metode 

pembelajaran Make a Match atau mencari pasangan merupakan salah satu alternatif 

yang dapat diterapkan kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Penerapan 

metode pembelajaran ini dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari pasangan 

kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat 

mencocokkan kartunya diberi poin. Secara garis besar Make a Match adalah teknik 

belajar mencari pasangan, siswa mencari pasangan sambil belajar. Dengan teknik ini 

diharapkan guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban paling tepat, selain itu teknik 

yang terdapat didalamnya juga mendorong siswa untuk semangat kerjasama. 

E. Langkah-langkah Metode Make a Match 

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan 

pembelajaran dengan teknik Make a Match (mencari pasangan) (Huda, 2012): 



1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa pertanyaan dan 

jawaban, pertanyaan dan jawaban ini di buat oleh guru sebelum proses 

belajar mengajar. 

2. Guru membagikan kartu kepada setiap siswa yang nantinya dengan kartu 

itu siswa akan mencari pasangan yang akan menjadi anggota 

kelompoknya. 

3. Kartu dibagikan, setiap siswa mencari pasangan dari kartu yang mereka 

terima/peroleh. Misalnya pemegang kartu yang bertuliskan “kentongan” 

berpasangan dengan pemegang kartu “alat komunikasi tradisional”. 

4. Siswa dapat bergabung dengan 2 atau 3 siswa lain yang memiliki kartu 

yang berhubungan dengan kartu yang ia pegang, misalnya pemegang 

kartu “kentongan, lesung” bisa bergabung dengan pemilik kartu “alat 

komunikasi tradisional”. 

5. Setelah bertemu dengan pasangan masing-masing, siswa bergabung 

menjadi satu kelompok belajar untuk mengerjakan tugas selanjutnya dari 

guru. 

F. Keunggulan dan Kelemahan Metode  Make a Match 

Keunggulan teknik ini ialah siswa akan belajar mengenai suatu konsep 

dalam suasana yang menyenangkan dan teknik ini dapat digunakan dalam 

semua mata pelajaran serta semua tingkatan usia anak didik (Lorna curran 

dalam Huda, 2012). Metode pembelajaran make a match mengandung unsur 

permainan, pembelajaran ini menjadi menyenangkan bagi siswa dan 

menjadikan siswa lebih aktif baik secara fisik, mental, maupun emosional 

serta dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi pembelajaran 

(Huda, 2012). 



Selain memiliki kelebihan dalam pembelajaran ini, juga terdapat 

kelemahan dalam penerapan yaitu diperlukan bimbingan dari guru untuk 

melakukan kegiatan, waktu yang tersedia perlu dibatasi jangan sampai murid 

terlalu banyak bermain-main dalam proses pembelajaran, guru perlu 

persiapan alat dan bahan yang memadai, jika kelas anda termasuk gelas 

gemuk (lebih dari 30 orang/kelas) berhati-hatilah, menggunakan waktu yang 

banyak karena sebelum masuk kelas terlebih dahulu kita mempersiapkan 

kartu-kartu (Huda, 2012). 

G. Aktivitas Belajar Siswa 

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang 

memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu 

sendiri baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru 

dalam proses pembelajaran tersebut.  

Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani 

atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah 

satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Aktivitas siswa 

merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar 

mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah 

pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan 

tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerja sama dengan 

siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan (Mulyono, 

2001). 

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan 

yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, 



mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa 

bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan 

interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu 

sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan 

kondusif, dimana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya 

semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan 

pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada 

peningkatan prestasi (Mulyono, 2001). 

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

menghasilkan perubahan pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan 

keterampilan pada siswa sebagai latihan yang dilaksanakan secara sengaja. 

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang 

dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai 

tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada 

siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

terciptalah situasi belajar aktif, seperti yang dikemukakan oleh Natawijaya 

(2005), belajar aktif adalah “Suatu sistem belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor”. Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan 

salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. 

Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku 

seperti: sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas 



yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas 

belajar, dan lain sebagainya. 

H. Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

Adapun jenis-jenis aktivitas dalam belajar yang digolongkan oleh Paul 

B. Diedric dalam (Sardiman, 2010) adalah sebagai berikut: 

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral Activities, seperti menyatakan merumuskan, bertanya, memberi 

saran, berpendapat, diskusi, interupsi. 

3) Listening Activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4) Writing Activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

menyalin. 

5) Drawing Activities, menggambar, membuat grafik, peta, diagram. Motor 

Activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model, mereparasi, berkebun, beternak. 

6) Mental Activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, mengambil keputusan. 

7) Emotional Activities, seperti misalnya, merasa bosan, gugup, melamun, 

berani, tenang. 

Aktivitas belajar siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas 

dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu (Mudhofir,1999):  

1. Interaksi aktif dengan guru (active interaction with teacher) 

2. Bekerja selagi siswa duduk (working at the student’s seat) 



3. Partisipasi mental (mental participation)  

Beberapa prinsip belajar yang harus dilakukan siswa terkait dengan aktivitas 

belajarnya, yaitu (Mudhofir,1999):  

1) Persiapan belajar (pre learning preparation) 

2) Memotivasi diri agar aktivitas belajarnya meningkat 

3) Berpartisipasi aktif (active participation) 

4) Pengetahuan tentang hasil belajar (knowledge of results)  

Menurut Sanjaya (2009), keaktifan belajar suatu individu berbeda 

dengan individu lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

menyebabkan perbedaan tingkat keaktifan seseorang. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi keaktifan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Adanya keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional maupun 

intelektual dalam setiap proses pembelajaran. 

2. Siswa belajar secara langsung (experintial Learning). 

3. Adanya keinginan siswa untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif.  

4. Keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap sumber 

belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan tujuan pembelajaran. 

5. Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa. Terjadinya interaksi 

yang multi arah, baik antara siswa dengan siswa atau antara guru dengan 

siswa.  

I. Manfaat Aktivitas dalam Pembelajaran  

Hamalik (2009), mengemukakan bahwa penggunaan asas aktivitas 

dalam proses pembelajaran memiliki manfaat tertentu, antara lain:  

1. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri.  



2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa.  

3. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada 

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok.  

4. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, 

sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan 

individual. 

5. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan 

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. 

6. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat dan 

hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang bermanfaat dalam 

pendidikan siswa. 

7. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistis dan konkrit, 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

8. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika.  

J. Materi Sistem Peredaran Darah Manusia 

1. Alat-alat Peredaran Darah  

a) Jantung 

Jantung berfungsi untuk alat pemompa darah sehingga darah dapat 

beredar ke seluruh tubuh. Jantung dilindungi oleh selaput pelindung 

disebut perikardium. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah 

kiri. Jantung terbagi menjadi empat ruang yaitu, bilik kiri, bilik kanan, 

serambi kiri, dan serambi kanan. Bagian jantung sebelah atas disebut 



serambi, bagian jantung sebelah bawah disebut bilik (Daroji dan Hayati, 

2012). 

b) Pembuluh Darah 

Menurut aliran darahnya pembuluh darah ada dua yaitu: 

1) Pembuluh nadi disebut arteri 

2) Pembuluh balik disebut vena 

3) Pembuluh Kapiler 

Pembuluh ini sangat halus dan merupakan percabangan nadi, terletak 

menyebar diseluruh bagian tubuh.  

2. Darah 

Darah terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang padat disebut sel-sel darah 

dan bagian yang cair disebut plasma darah. Darah berfungsi untuk alat 

pengangkutan (oksigen dan sari-sari makanan), alat pertahanan tubuh, dan 

memelihara suhu tubuh. Sel-sel darah meliputi sel-sel darah merah 

(eritrosit), sel-sel darah putih (leukosit), dan keping-keping darah 

(trombosit) (Daroji dan Hayati, 2012). 

3. Fungsi Darah 

1) Mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh 

2) Mengedarkan hormon ke seluruh sel tubuh 

3) Mengangkut oksigen ke seluruh sel tubuh 

4) Mengangkut zat-zat sisa oksidasi ke alat-alat ekskresi-ekskresinya 

5) Membunuh kuman penyakit yang masuk ke tubuh 

6) Memelihara suhu tubuh 

7) Menutup luka 



4. Golongan Darah 

Pertama kali yang melakukan penggolongan darah pada manusia adalah 

Karl Leindsteiner dan Donath (1868 – 1947) dan digunakan sampai 

sekarang. Pada darah manusia ditemukan perbedaan antigen dalam 

eritrosit dan antibodi dalam plasma darah. Karena adanya bermacam-

macam antigen dan antibodi dalam darah, maka penggolongan darah 

manusia meliputi golongan darah A, B, AB, dan O (Daroji dan Hayati, 

2012). 

5. Sistem Peredaran Darah 

Peredaran darah dalam tubuh manusia disebut peredaran darah tertutup 

karena darah beredar melalui pembuluh-pembuluh darah. Peredaran darah 

tertutup terdiri dari dua bagian, yaitu (Daroji dan Hayati, 2012): 

1) Peredaran darah kecil 

2) Peredaran darah besar 

6. Sistem Peredaran  Limfe 

Limfe disebut juga getah bening, yaitu cairan yang berwarna kuning yang 

tersusun dari sel-sel darah putih, trombosit, dan fibrinogen (Daroji dan 

Hayati, 2012). 

7. Kelainan-kelainan pada Sistem Peredaran Darah 

1) Anemia 

2) Leukimia atau kanker darah 

3) Talasemia  

4) Hemofilia 

5) Farises 



6) Trombus 

7) Sklerosis  

K. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tarigan (2014), dengan judul “Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa 

dengan Menggunakan Model Make A Match Pada Mata Pelajaran 

Matematika” dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan penelitian berhasil 

karena nilai indikator aktivitas belajar siswa dan jumlah siswa yang 

dinyatakan aktif secara klasikal telah mencapai 80%. Dengan demikian maka 

penggunaan model make a match dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika materi mengubah pecahan ke bentuk persen, 

desimal. 

Astika dan Ayu Nyoman (2001), dengan judul “Efektivitas Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe  Make A Match terhadap Hasil Belajar Siswa” 

dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis dalam aspek kognitif diperoleh 

bahwa (C1) secara umum prosentase keefektifan lebih didominasi oleh kelas 

kontrol yaitu 74% dan kelas eksperimen 72%, Sedangkan untuk aspek 

pemahaman (C2) dan aplikasi (C3) prosentase keefektifan lebih didominasi 

oleh kelas eksperimen yaitu 87% dan 93%. Hal penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe make a match lebih 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa bila dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional. 

Rohendi, dkk (2010), dengan judul “Penerapan Cooperative Learning 

Tipe Make A Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas Vii 

dalam Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi” dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan pengujian statistik dengan menggunakan uji-



t diperoleh thitung _ ttabel yaitu 7,52 _ 1,68. Ini berarti bahwa H0 ditolak. 

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen 

secara signifikan lebih baik daripada hasil belajar siswa kelas kontrol. Setelah 

dilakukan proses pembelajaran dengan menggunakan cooperative learning 

tipe make a match pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

pembelajaran biasa terlihat bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

yang lebih tinggi secara signifikan pada kelas eksperimen dibandingkan 

dengan menggunakan pembelajaran biasa pada kelas kontrol. 

Mikran, dkk, (2012), dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Make A Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

VIIA SMP Negeri 1 Tomini Pada Konsep Gerak” dapat disimpulkan bahwa 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif make 

a match dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas VIIA SMP 

Negeri 1 Tomini. Untuk hasil belajar siklus I diperoleh nilai ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 72% dan daya serap klasikal sebesar 72%. Sedangkan 

pada siklus II diperoleh nilai ketuntasan belajar klasikal sebesar 94% dan 

daya serap klasikal sebesar 82%. Hal ini menunjukan bahwa siswa sudah 

melewati standar ketuntasan klasikal yang dipersyaratkan. Untuk hasil 

observasi aktivitas siswa dan guru pada siklus I berada pada kategori kurang 

dan cukup, sedangkan pada siklus II berada pada kategori baik dan sangat 

baik. 

Hanafi, dkk (2012), dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Make A Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

dalam Menjumlahkan Pecahan Biasa di Kelas V SDN 2 Dataran Bulan” dapat 



disimpulkan bahwa Hasil observasi menunjukkan bahwa semua aspek 

pembelajaran guru sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengelola 

kelas. Dan menurut pengamat hasil observasi siswa dan guru mengalami 

peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match cukup efektif diterapkan dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan daya nalar siswa, 

kreativitas, dan kemampuan mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain 

sehingga berdampak pada hasil belajar yang baik. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN 

2 Dataran Bulan pada pelajaran matematika materi penjumlahan pecahan 

biasa. 

L. Hipotesis 

H0 : Tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran make a match 

terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa pada Materi Sistem 

Peredaran Darah Manusia di SMP NEGERI 1 BANYUASIN II. 

Ha : Ada pengaruh pengaruh penggunaan strategi pembelajaran make a match 

terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa pada Materi Sistem 

Peredaran Darah Manusia di SMP NEGERI 1 BANYUASIN II. 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Banyuasin II. Penelitian 

ini dilaksanakan pada November 2016. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh  

treatment (perlakuan) tertentu, penelitian eksperimen (eksperimental research) 

adalah penelitian yang benar-benar untuk melihat sebab akibat perlakuan yang 

diberikan terhadap variabel bebas akan dilihat hasilnya terhadap variabel terikat 

(Sugiyono, 2012).  

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (Independen) 

yaitu variabel yang mempengaruhi (X)  dan variabel terikat (Dependen) yaitu 

variabel yang dipengaruhi (Y). Variabel bebasnya adalah metode 

pembelajaran make a macth dan pembelajaran konvensional, sedangkan 

variabel terikatnya adalah aktifitas belajar siswa. Variabel yang 

mempengaruhi adalah  metode pembelajaran make a macth dan pembelajaran 

konvensional sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah aktifitas siswa. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Make a match merupakan model pembelajaran bertukar pasangan atau 

mencari pasangan yang dirancang untuk memberikan kesempatan pada 



peserta didik untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencari 

jawaban dari kartu yang dipegang oleh peserta didik. Dimulai dengan 

siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal 

yang mereka dapat sebelum batas waktunya, siswa yang dapat 

mencocokan kartunya diberi poin. 

2. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah 

kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan 

pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan 

bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan. 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan seluruh subyek penelitian. Nawawi (2003) 

dalam Iskandar (2013), mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, 

tumbuhan, gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 1 Banyuasin II.  

Tabel 2. Data Siswa Kelas VIII SMP N 1 Banyuasin II 

Kelas 
Siswa 

Jumlah siswa 

Lk Pr 

8.1 10 21 31 

8.2 12 20 32 

8.3 10 20 30 

8.4 13 18 31 

8.5 11 19 30 

8.6 14 19 33 



8.7 16 15 31 

8.8 15 16 31 

Jumlah Seluruh Siswa 249 

 

(Sumber: Tata Usaha SMPN I Banyuasin II) 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara 

representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil 

yang di amati (Iskandar, 2013). Berdasarkan karakteristik populasi dan 

kecilnya peluang dilakukannya pengacakan individu maka pengambilan 

sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster random 

sampling, dimana pemilihan sampel adalah untuk memilih kelompok 

(kelas). 

Menurut Arikunto (2006), mengatakan bahwa apabila subjeknya 

kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitianya 

merupakan populasi. Tetapi, jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 

10-15% atau 15- 25% atau lebih. Pendapat tersebut sesuai menurut Roscoe 

dalam Sugiyono (2012) “ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah antara 30 sampai dengan 500.” Rumus yang digunakan untuk 

pengambilan sampel adalah : 

n = 25% x N 

Keterangan : 

n  = besar sampel 

N = besar populasi 



Dari keseluruhan populasi semuanya berjumlah 249 orang, maka 

sesuai pendapat di atas jumlah sampel dalam penelitian ini dapat diambil 

25% dari keseluruhan jumlah populasi. Sehingga di dapat jumlah sampel 

untuk penelitian ini berjumlah 60 siswa yang terbagi menjadi dua kelas, 

yaitu 30 siswa kelas eksperimen (kelas VIII3) dan 30 siswa sebagai kelas 

kontrol (kelas VIII5).  

Tabel 3. Data Siswa  

Kelas 
Siswa 

Jumlah siswa 

Lk Pr 

VIII.3 (Eksperimen) 10 20 30 

VIII.5 (Kontrol) 11 19 30 

Jumlah Seluruh Siswa 60 

 

(Sumber: Tata Usaha SMPN I Banyuasin II) 

 

F. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Tahap Perencanaan Penelitian 

Dalam tahap perencanaan penelitian ini pertama peneliti membuat surat 

izin penelitian terlebih dahulu dari lembaga instansi di UIN Raden Fatah 

Palembang. Kemudian melakukan observasi ke sekolah tempat yang akan 

diadakannya penelitian, untuk mendapatkan informasi tentang keadaan 

kelas yang akan diteliti. 

2. Tahap Persiapan Penelitian 

Tahap selanjutnya adalah tahap persiapan penelitian. Dalam tahap ini 

peneliti menghubungi sekolah yang akan dijadikan sebagai tempat 



penelitian ini untuk menentukan subjek penelitian dan waktu penelitian, 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), mempersiapkan 

materi, media, atau bahan ajar yang diperlukan, dan membuat bentuk 

instrument. 

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pembelajaran dibagi dalam 3 kali pertemuan 

pada masing-masing kelompok. Pertemuan ke-1 perkenalan guru dan 

siswa serta memberikan gambaran materi yang akan dipelajari. Pertemuan 

ke-2 memberikan materi sistem peredaran darah pada manusia yaitu alat-

alat peredaran darah, macam-macam sel darah, dan golongan darah dengan 

penerapan metode make a macth pada kelompok eksperimen dan metode 

diskusi pada kelompok kontrol. Pertemuan ke-3 melanjutkan materi 

tentang sistem peredaran darah dan kelainan-kelainan pada sistem 

peredaran darah manusia dengan penerapan metode make a macth pada 

kelompok eksperimen dan metode diskusi pada kelompok kontrol. 

4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian 

Pada tahap ini setelah semua data terkumpul, maka peneliti akan 

melakukan analisis data dan membuat laporan penelitian berupa skripsi 

yang tercantum  di dalam bab 4 hasil dan pembahasan penelitian dan akan 

menarik kesimpulan dari laporan penelitian ini. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar 

observasi, dan dokumentasi. Dapat dilihat sebagai berikut: 



1. Observasi 

Data observasi pada penelitian diperoleh dari pengamatan terhadap 

aktivitas siswa selama proses belajar mengajar. Lembar observasi ini berupa 

catatan pengamatan aktivitas belajar siswa selama pembelajaran dengan metode 

Make A Match. Adapun jenis aktivitas yang diamati berupa jenis Visual activities, 

oral activities, listening activities, motor activities, mental activities, dan 

emotional activities.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk melihat catatan-catatan atau arsip-

arsip yang dilakukan dalam penelitian. Dokumen-dokumen tersebut antara 

lain berupa hasil observasi, hasil pekerjaan siswa yang dapat memberi 

informasi data, tugas, dan hasil tes. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik 

inferensial parametrik. 

1. Analisis Lembar Observasi 

Untuk melihat keaktifan siswa diperoleh data dari lembar observasi 

dengan mencari presentase masing-masing aspek penilaian yang telah 

ditentukan. Untuk memperoleh  persentase  aktivitas tiap individu 

diperoleh  dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

%100
SM

P x
R

=

 

Keterangan 

P =  Persentase 



R = Jumlah indikator aktivitas yang dilakukan oleh  siswa 

SM =  Jumlah indikator aktivitas seluruhnya 

100 =  Bilangan tetap 

(Sumber: Adaptasi dari Arikunto, 2006).  

Setelah mendapatkan persentase aktivitas tiap individu, diketahui kriteria 

sesuai dengan tingkat aktivitas siswa yang diperoleh sebagai berikut.  

Tabel 4. Kriteria Peningkatan Aktivitas Siswa  

No Persentase (%) Kriteria 

1 81% - 100% Sangat Aktif 

2 61% - 80% Aktif 

3 41% - 60% Cukup Aktif 

4 21 % - 40% Kurang Aktif 

5 0% - 20% Pasif 

(Sumber: Adaptasi dari Arikunto, 2006) 

Dalam penelitian ini hasil observasi digunakan untuk mengukur keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran pada setiap pertemuan. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan teknik uji statistik yang cocok dengan distribusi data 

yang diperoleh. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan 

nilai rata-rata kemampuan akhir  siswa antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  



Proses pengujian hipotesis meliputi uji normalitas dan uji 

homogenitas varians sebagai syarat untuk menggunakan statistik 

parametrik, yakni dengan menggunakan uji t. 

 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data dapat 

dikatakan berdistribusi normal apabila harga Km terletak antara -1 dan 

+1 dalam selang (1 < Km < + 1). Rumus yang digunakan sebagai 

berikut (Sugiyono, 2012): 

𝐾𝑚 = 
�̅� – 𝑀0

𝑠
 

Keterangan: 

x
 = Rata-rata nilai tes 

Mo = Modus 

s  = Simpangan baku 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah dua sampel yang 

diambil mempunyai varians yang homogen atau tidak. Pengujian 

homogenitas varian dilakukan dengan uji F dengan rumus sebagai 

berikut (Sugiyono, 2012): 

TerkecilVarian 

TerbesarVarian 
F =

 

Jika Fhitung< Ftabel, maka varian homogen 



Jika Fhitung> Ftabel, maka varian tidak homogen 

c) Uji t 

Uji t digunakan untuk mengukur signifikan rata-rata antara sampel yang 

diteliti. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut 

(Sugiyono, 2012): 
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Keterangan: 

=1X Nilai rata-rata kelas kontrol 

=2X Nilai rata-rata kelas eksperimen 

S1
2 = Simpangan baku kelas kontrol 

S2
2 = Simpangan baku kelas eksperimen 

n1  = Jumlah sampel kelas kontrol 

n2  = Jumlah sampel kelas eksperimen 

Setelah harga thitung diperoleh, maka selanjutnya thitung dibandingkan dengan 

ttabel dengan kriteria pengujian untuk daerah penerimaan dan penolakan 

hipotesis adalah sebagai berikut: 

Tolak Ho dan Terima Ha jika:  thitung > ttabel 

Terima Ho dan Tolak Ha jika: thitung < ttabel 

BAB IV 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua kelas sebagai sampel 

dalam penelitian, yaitu kelas VIII.3 sebagai kelompok eksperimen dan kelas 

VIII.5 sebagai kelompok kontrol. Pembelajaran pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol diberikan perlakuan yang berbeda. Pembelajaran 

pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa pembelajaran 

dengan metode make a macth, sedangkan pada kelompok kontrol diberikan 

pembelajaran diskusi. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam penelitian ini 

adalah untuk mencapai hasil berupa peningkatan aktivitas belajar siswa pada 

materi sistem peredaran darah manusia. 

Kedua kelompok mempelajari materi pokok yang sama, yakni Sistem 

Peredaran Darah Manusia. Dalam penelitian ini, pembelajaran dibagi dalam 

3 kali pertemuan pada masing-masing kelompok. Pertemuan ke-1 

perkenalan guru dan siswa serta memberikan gambaran materi yang akan 

dipelajari. Pertemuan ke-2 memberikan materi sistem peredaran darah pada 

manusia yaitu alat-alat peredaran darah, macam-macam sel darah, dan 

golongan darah dengan penerapan metode make a macth pada kelompok 

eksperimen dan metode diskusi pada kelompok kontrol. Pertemuan ke-3 

melanjutkan materi tentang sistem peredaran darah dan kelainan-kelainan 

pada sistem peredaran darah manusia dengan penerapan metode make a 

macth pada kelompok eksperimen dan metode diskusi pada kelompok 

kontrol. Untuk mengetahui aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa 
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selama mengikuti pembelajaran, maka digunakan lembar observasi yang 

berfungsi untuk mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Jenis aktivitas yang diamati berupa visual activities, oral 

activities, listening activities, motor activities, mental activities, dan 

emotional activities. 

 

2. Pengaruh Penggunaan Metode Make A Match Terhadap Peningkatan 

Aktivitas Belajar Siswa Pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia 

Pembelajaran dengan menggunakan metode make a macth terhadap 

peningkatan aktivitas belajar dilakukan dengan cara mengamati aktivitas 

belajar siswa selama mengikuti pembelajran dengan lembar observasi. 

Observasi juga dilakukan pada kelas kontrol yang menggunakan metode 

diskusi. Pengamatan terhadap siswa dilakukan oleh peneliti dan dibantu 

oleh seorang guru selaku observer pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dilakukan dari 

awal sampai dengan akhir pembelajaran. Observasi dilakukan selama proses 

pembelajaran dilakukan, yaitu sebanyak 2 kali pertemuan. Hasil observasi 

pada tiap pertemuan sebagai berikut. 

a. Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan Ke-1 

Observasi dilakukan di kelas kontrol dan eksperimen pada saat 

pembelajaran berlangsung. Lembar observasi yang digunakan berupa catatan 

pengamatan aktivitas belajar siswa selama pembelajaran dengan metode Make A 

Match. Adapun jenis aktivitas yang diamati berupa jenis visual activities, oral 

activities, listening activities, motor activities, mental activities, dan emotional 

activities. Untuk memperoleh gambaran hasil observasi siswa pada pertemuan ke-

1 dapat dilihat pada tabel berikut. 



Tabel 5. Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Ke-1 

Nilai 

Pertemuan Ke-1 

Eksperimen Kontrol 

Nilai Terendah 23 18 

Nilai Tertinggi 29 23 

Mean (rata-rata) 26,7 20,31 

Modus 26 20 

Varians 77,433 34,449 

Simpangan Baku 8,8 5,86 

 

Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas siswa pada pertemuan ke-1 

di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil observasi siswa pada kelas 

eksperimen yang menggunakan metode make a macth lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan kelas kontrol yang melaksanakan pembelajaran 

dengan diskusi. Persentase aktivitas belajar siswa berdasarkan jenis-jenis 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6. Persentase Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

No. Indikator 
Persentase (%) Kelas: 

Eksperimen Kontrol 

1. Visual Activities 61,11 50,52 

2. Oral activities 67,78 55,47 

3. Listening activities 65,56 57,29 

4. Motor activities 72,78 58,33 

5. Mental activities 65,56 61,59 



6. Emotional activities 76,67 66,67 

Rata-rata persentase per indikator 34,99 % 30,69 % 

Rata-rata persentase siswa 67,52 % 40,71 % 

Kriteria Keaktifan Siswa Aktif Kurang Aktif 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase 

aktivitas belajar siswa pada pertemuan ke-1 ini sudah menunjukkan hasil 

yang berbeda antara kelas eksperimen yang menggunakan metode make a 

macth dan kelas kontrol yang menggunakan metode diskusi. Rata-rata 

persentase siswa kelas eksperimen 67,52% termasuk pada kriteria aktif, 

sedangkan pada kelas kontrol sebesar 40,71% termasuk pada kriteria yang 

kurang aktif. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada histogram di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Histogram Persentase Aktivitas Siswa Per Indikator  

Pertemuan ke-1 
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Berdasarkan histogram di atas, dapat dilihat perbedaan rata-rata persentase 

tiap indikator aktivitas belajar siswa antara kelas kontrol dan eksperimen seperti 

pada indikator motor activities. Pada indikator motor activities, persentase kelas 

kontrol sebesar 58,33% sedangkan pada kelas eksperimen 72,78%, artinya pada 

kelas kontrol termasuk pada kriteria cukup aktif dan pada kelas eksperimen 

termasuk pada kriteria yang aktif. Hal tersebut dapat dilihat ketika siswa pada kelas 

kontrol menyampaikan hasil diskusi dengan suara tidak keras, tidak lancar, dan 

jawaban belum tepat. Namun pada kelas eksperimen, siswa sudah mampu 

menyampaikan hasil diskusi dengan suara keras dan lancar meskipun jawaban 

masih ada yang kurang tepat.    

b. Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan Ke-2 

Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa pada pertemuan ke-2 ini sama 

seperti pertemuan sebelumnya, dilakukan dari awal sampai dengan akhir 

pembelajaran. Untuk memperoleh gambaran hasil observasi siswa pada pertemuan 

ke-2 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7. Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Ke-2 

Nilai 
Pertemuan Ke-2 

Eksperimen Kontrol 

Nilai Terendah 29 18 

Nilai Tertinggi 36 29 

Mean (rata-rata) 29,7 24 

Modus 29 23 

Varians 17,553 57,523 

Simpangan Baku 4,18 7,58 

 



Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas siswa pada pertemuan ke-2 

di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil observasi siswa pada kelas 

eksperimen yang menggunakan metode make a macth lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan kelas kontrol yang melaksanakan pembelajaran 

dengan diskusi. Persentase aktivitas belajar siswa berdasarkan jenis-jenis 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8. Persentase Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

No Indikator 
Persentase (%) Kelas: 

Eksperimen Kontrol 

1. Visual Activities 83,88 74,47 

2. Oral activities 88,88 74,43 

3. Listening activities 85,56 63,54 

4. Motor activities 88,89 67,70 

5. Mental activities 83,70 65,21 

6. Emotional activities 96,67 60,41 

Rata-rata persentase per indikator 45,09 % 35,59 % 

Rata-rata persentase siswa 87,26 % 59,43 % 

Kriteria Keaktifan Siswa Sangat Aktif Cukup Aktif 

 

Berdasarkan tabel di atas, pada pertemuan ke-2 ini siswa kelas 

eksperimen terlihat lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran di 

kelas dibandingkan kelas kontrol. Hal tersebut terlihat dari hasil rata-rata 

persentase siswa kelas eksperimen 87,26% termasuk pada kriteria sangat 

aktif, sedangkan kelas kontrol sebesar 59,43% cukup aktif. Berdasarkan 

hasil persentase aktivitas siswa per indikatorpun menunjukkan bahwa pada 

kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol, yaitu 45,09% pada 



kelas eksperimen dan 35,59% pada kelas kontrol. Untuk lebih jelasnya, 

dapat dilihat pada histogram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Histogram Persentase Aktivitas Siswa Per Indikator  

Pertemuan ke-2 

 

Pada pertemuan ke-2 ini, siswa pada kelas eksperimen yang jarang 

bertanya menjadi lebih aktif untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Siswa juga menjadi lebih berani untuk menyampaikan ide dan 

mengemukakan pendapatnya mengenai materi. Selain itu juga siswa yang 

pada pertemuan sebelumnya terlihat pasif sudah mulai berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup 

karena siswa terlihat sangat bersemangat. Sedangkan pada kelas kontrol 

masih sama seperti pada pertemuan sebelumnya, tidak terlihat perbedaan 

yang besar dari pertemuan sebelumnya. 

Upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan 

metode pembelajaran Make a Match pada pertemuan ke-2 dapat dikatakan 
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mengalami peningkatan yang tinggi dari pertemuan ke-1. Hal tersebut 

dibuktikan dengan rata-rata persentase aktivitas belajar siswa yang 

meningkat sebesar 19,74% dari pertemuan ke-1 menjadi 87,26% dengan 

kriteria aktivitas siswa sangat aktif. Sedangkan pada kelas kontrol 

meningkat sebesar 18,72% dari pertemuan ke-1 menjadi 59,43% dengan 

kriteria aktivitas siswa cukup aktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

histogram berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Histogram Peningkatan Persentase  

Rata-rata Aktivitas Belajar Siswa 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data 

hasil observasi aktivitas siswa pertemuan ke-1 dan ke-2  pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol kemudian dianalisis untuk menguji 

kenormalan data. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila harga 

Km terletak antara -1 dan +1 dalam selang (1<Km< +1). Adapun hasil uji 



normalitas data kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Data 

Data Kelas x  Mo S Km Keterangan 

Pertemuan 

Ke-1 

Eksperimen 26,7 26 8,8 0,011 Normal 

Kontrol 20,31 20 5,86 0,052 Normal 

Pertemuan 

Ke-2 

Eksperimen 29,7 29 4,18 0,184 Normal 

Kontrol 24 23 7,58 0,131 Normal 

 

Dengan melihat persyaratan pada uji normalitas dengan harga Km 

terletak antara -1 dan +1 dalam selang (1<Km< +1) diketahui bahwa data 

pada tabel uji normalitas data di atas, diketahui bahwa nilai Km pada 

pertemuan ke-1 pada kelas kontrol dan eksperimen berturut-turut adalah 

0,052, 0,011 dan pertemuan ke-2 adalah 0,131, 0,184 berarti terletak 

diantara (-1) dan (+1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

tersebut berasal dari distribusi yang normal. 

2) Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok data sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak. Uji 

homogenitas data dilakukan dengan uji F. Data dinyatakan homogen 

apabila nilai Fhitung < Ftabel (Sugiyono, 2012). Berdasarkan hasil uji 

homogenitas data pada kedua kelompok, diketahui hasilnya pada tabel 

berikut. 

Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Data 



Data   Fhitung Ftabel Hasil Data Keterangan 

Pertemuan 

Ke-1 
0,05 2,24 4,00 Fhitung < Ftabel Homogen 

Pertemuan 

Ke-2 
0,05 3,27 4,00 Fhitung < Ftabel Homogen 

 

Dari hasil perhitungan uji homogenitas data observasi siswa pada kelas 

kontrol dan eksperimen diketahui bahwa nilai Fhitung < Ftabel. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada taraf signifikan  = 0,05 (5%) dapat disimpulkan 

bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang homogen. 

b. Uji-t 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui 

bahwa kedua kelompok berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya 

adalah pengujian hipotesis menggunakan uji-t. Kriteria pengujian yang 

berlaku adalah H0 diterima jika thitung< ttabel. Uji-t dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Metode Make A Match 

Terhadap Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Pada Materi Sistem 

Peredaran Darah Manusia. Uji ini dilakukan dengan membandingkan 

hasil observasi aktivitas belajar siswa pada pertemuan ke-2 kelas 

eksperimen dan kontrol. Adapun hasil uji-t dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 11. Rekapitulasi Perhitungan Uji-t 

Kelompok dk thitung ttabel Keputusan Keterangan 

Eksperimen 60 2,102 1,671 Terima Ha Berbeda 



Kontrol signifikan 

 

Dari tabel rekapitulasi perhitungan uji-t di atas, dengan taraf 

kepercayaan 5% (α 0,05) diketahui bahwa untuk nilai thitung = 2,102 > ttabel = 

1,671, maka hipotesis nol (Ho) ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol yang 

melakukan pembelajaran diskusi dan kelas eksperimen yang melakukan 

pembelajaran make a macth. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode 

make a macth berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa dilihat dari rata-

rata persentase aktivitas siswa yang tinggi dan termasuk pada kriteria sangat 

aktif.  

 

B. Pembahasan 

Hasil dari penelitian menggunakan metode pembelajaran make a macth 

pada pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-2 menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Biologi, khususnya 

pada materi pembelajaran sistem peredaran darah pada manusia di SMP Negeri 

1 Banyuasin II. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata persentase 

aktivitas belajar siswa pada lembar observasi yang meningkat pada setiap 

pertemuan. 

Pada pertemuan ke-1 siswa masih kurang berperan aktif dalam proses 

pembelajaran, walaupun sudah menunjukkan aktivitas belajar yang lebih baik 

dibandingkan pada kelas kontrol. Ketika guru memberikan penjelasan 

mengenai materi pelajaran, masih ada sebagian siswa yang tampak bosan 



dalam mengikuti pembelajaran. Ini terlihat dari aktivitas siswa yang tidak 

menunjang proses pembelajaran seperti mengobrol dan mengantuk. Pada saat 

guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran, hanya ada 

beberapa siswa yang menjawab dan yang lainnya berbisik pelan. Pada akhirnya 

guru yang memberikan kesimpulan. Beberapa hal yang menjadi kendala pada 

pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ke-1 antara lain: 1) Keberanian 

siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat belum begitu terlihat 

walaupun sudah lebih baik dibandingkan kelas kontrol, 2) Beberapa siswa 

masih ramai pada saat pembelajaran di kelas sehingga mempengaruhi siswa 

lain, 3) Motivasi siswa belum optimal sehingga peran aktif siswa dalam 

kegiatan pembelajaran belum begitu terlihat. 

Berdasarkan permasalahan atau kelemahan yang muncul pada pertemuan 

ke-1, maka peneliti dan guru Biologi yang membantu peneliti dalam penelitian 

ini membuat tambahan perencanaan pada pembelajaran pertemuan ke-2 yaitu 

peningkatan ketegasan yang lebih baik dengan cara memberikan peringatan 

(sanksi) serta memberikan motivasi kepada siswa secara optimal dan 

memberikan reward kepada pasangan siswa yang tercepat mencari pasangan 

kartu dan siswa yang aktif sehingga dapat membuat siswa lebih berperan aktif 

dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal yang sama juga dilakukan 

pada kelas kontrol yaitu memberikan sanksi serta memberikan motivasi dan 

reward kepada kelompok siswa yang yang aktif mengikuti diskusi sehingga 

dapat membuat siswa lebih berperan aktif dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. 



Selanjutnya, pada pada pertemuan ke-2 menunjukkan bahwa guru sudah 

dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru dalam pertemuan ke-2 ini jauh lebih baik dibandingkan 

pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ke-2 itu sudah mulai kelihatan sikap 

dan keterampilan (skill) peserta didik. Dimana pada saat observasi siswa yang 

ragu-ragu untuk bertanya kini sudah mulai berani menunjukan keterampilan 

dalam bentuk pertanyaan dan menjawab soal yang diberikan oleh guru 

tersebut. Sudjiono (2001), keterampilan (skill) merupakan kemampuan 

seseorang untuk bertindak setelah menerima pengalaman belajar tertentu.  

Guru mampu membimbing siswa untuk benar-benar memperhatikan pelajaran 

dengan serius agar siswa dapat memahami pelajaran dan mampu mencari 

pasangan kartu (pada kelas eksperimen) dan mengikuti diskusi (pada kelas 

kontrol) dengan baik. Selain itu guru juga memberikan motivasi kepada siswa 

agar lebih berperan aktif didalam kelas. Ini terlihat dari respon siswa yang 

sangat baik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih menarik 

dan tidak membosankan sehingga membuat siswa senang dan bersemangat 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dikelas. Hal tersebut sesuai dengan 

apa yang dikemukakan oleh Suprijono (2010) bahwa metode make a macth 

adalah metode mencari pasangan kartu yang cukup menyenangkan. 

Selanjutnya, Huda (2012) juga mengungkapkan bahwa metode pembelajaran 

make a match mengandung unsur permainan, pembelajaran ini menjadi 

menyenangkan bagi siswa dan menjadikan siswa lebih aktif baik secara fisik, 

mental, maupun emosional serta dapat meningkatkan pemahaman siswa pada 

materi pembelajaran. 



Pada pertemuan ke-3, siswa kelas eksperimen terlihat lebih berperan aktif 

dalam proses pembelajaran di kelas tetapi tidak pada siswa di kelas kontrol. 

Kegiatan siswa pada kelas kontrol masih sama seperti pada pertemuan 

sebelumnya. Sedangkan pada kelas eksperimen siswa yang jarang bertanya 

menjadi lebih aktif untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Siswa juga 

menjadi lebih berani untuk menyampaikan ide dan mengemukakan 

pendapatnya mengenai materi. Selain itu juga siswa yang pada pertemuan 

sebelumnya terlihat pasif sudah mulai berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup. Pada 

kegiatan akhir, siswa sudah ikut aktif menyimpulkan materi pelajaran bersama 

dengan guru. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Hamalik 

(2009) bahwa penggunaan asas aktivitas besar manfaatnya bagi pengajaran 

para siswa karena pengajaran akan diselenggarakan secara konkret sehingga 

mengembangkan pemahaman.  

Pada pertemuan ke-2 ini, aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen 

yang menggunakan metode make a macth mengalami peningkatan yang tinggi 

dari pertemuan ke-1. Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 

19,74% dari pertemuan ke-1 menjadi 87,26% dan termasuk pada kriteria sangat 

aktif. Sedangkan untuk kelas kontrol dengan metode diskusi persentase 

aktivitas belajar siswa sebesar 59,43% termasuk pada kriteria cukup aktif. 

Penentuan kriteria ini berdasarkan adaptasi dari Arikunto (2006) yang 

membagi beberapa kriteria keaktifan siswa yaitu 1) jika persentase aktivitas 

sebesar 81% - 100% (Sangat Aktif); 2) 61% - 80% (Aktif); 3) 41% - 60% 

(Cukup Aktif); 4) 21 % - 40% (Kurang Aktif); dan 5) 0% - 20% (Pasif). Hal 



tersebut dikarenakan pada pertemuan ke-2 ini guru menerapkan metode 

pembelajaran dengan lebih baik dan ditambah dengan pemberian reward 

kepada siswa. Hal tersebut didukung oleh Ahmadi dan Supriyono (2004) yang 

mengemukakan bahwa terdapat ciri-ciri dalam suatu lingkungan belajar yang 

mendorong semua siswa aktif melakukan kegiatan belajar yaitu situasi kelas 

menantang siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara bebas tapi 

terkendali, guru tidak mendominasi pembicaraan tetapi lebih banyak 

memberikan rangsangan berpikir kepada siswa untuk memecahkan masalah, 

guru menyediakan sumber belajar dan berbagai media yang diperlukan, adanya 

keberanian siswa mengajukan pendapatnya, dan guru mendorong siswa agar 

selalu mengajukan pendapatnya secara bebas. 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menunjukan terdapatnya 

perbedaan peningkatan aktivitas belajar siswa antara kelas yang menerima 

perlakuan metode make a macth dengan kelas kontrol yang melakukan 

pembelajaran dengan metode diskusi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

peningkatan aktivitas belajar siswa dan analisis pengaruh penggunaan metode 

make a macth dengan menggunakan perhitungan uji-t. Uji ini dilakukan 

dengan membandingkan hasil data observasi aktivitas siswa pertemuan ke-2 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan taraf signifikan 

(α) sebesar 5% atau 0,05. 

Berdasarkan pengujian hipotesis kelas eksperimen dan kontrol dengan 

menggunakan uji-t diketahui bahwa terdapat perbedaan peningkatan aktivitas 

belajar siswa yang signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai  thitung lebih besar dari ttabel (thitung = 2,102 > ttabel = 



1,671) maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua data. Dalam hal ini 

menunjukan bahwa terdapat Pengaruh Penggunaan Metode Make A Match 

Terhadap Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Pada Materi Sistem Peredaran 

Darah Manusia. 

Secara keseluruhan penggunaan metode make a macth pada materi 

Sistem Peredaran Darah Manusia berpengaruh positif terhadap proses 

pembelajaran karena metode pembelajaran ini dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa selama mengikuti pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

metode make a match efektif diterapkan pada pada materi Sistem Peredaran 

Darah Manusia di SMP Negeri 1 Banyuasin II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 



 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan hasil penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa persentase aktivitas belajar siswa pada kelas 

eksperimen yang melakukan pembelajaran dengan metode make a macth lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang melakukan pembelajaran 

dengan metode diskusi. Persentase aktivitas siswa kelas eksperimen sebesar 

87,26 % dan termasuk pada kriteria sangat aktif. Sedangkan pada kelas kontrol 

59,43 % termasuk pada kriteria cukup aktif. Berdasarkan hasil perhitungan 

statistik dengan uji-t didapatkan nilai  thitung lebih besar dari ttabel (thitung = 2,102 

> ttabel = 1,671) maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua data. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat Pengaruh Penggunaan Metode Make A Match 

Terhadap Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Pada Materi Sistem Peredaran 

Darah Manusia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti dapat 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan metode make a macth bisa dikatakan 

dapat menjauhkan suasana kelas dari kata tenang, namun hal ini dapat 

membantu siswa dalam meningkatkan aktivitas belajarnya selama 

mengikuti pembelajaran dikelas. Maka peneliti menyarankan kepada guru  

untuk menggunakan metode make a macth ini untuk melatih siswa dalam 

meningkatkan aktivitas belajarnya, sehingga diharapkan siswa dapat lebih 
47 



berani dalam menyampaikan pendapatnya dan lebih aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

2. Bagi peneliti lain yang selanjutnya akan melakukan penelitian 

menggunakan metode make a macth, peneliti menyarankan untuk 

mengkaji metode make a macth dalam hal untuk meningkatkan 

meningkatkan pemahaman siswa pada materi pembelajaran siswa seperti 

yang telah diungkapkan oleh  Huda (2012) tentang keunggulan dari 

metode ini yang salah satunya dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran dan metode ini dapat digunakan dalam 

semua mata pelajaran serta semua tingkatan usia anak didik. 
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