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ABSTRAK

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH UNTUK
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR PKn

KELAS V SDN 1 PALAS JAYA KECAMATAN PALAS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

Yustati

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya aktivitas dan hasil belajar
PKn siswa kelas V SDN 1 Palas jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung
Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar PKn siswa kelas V menggunakan model pembelajaran Make A Match di
SDN 1 Palas Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian
tindakan kelas ini, terdiri dari dua siklus, dimana setiap siklusnya terdiri dari tahap
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan
data menggunakan observasi dan tes. Alat pengumpulan data menggunakan
instrumen berupa lembar pengamatan siswa dalam proses pembelajaran. Hasil
penelitian aktivitas siswa siklus I persentase keaktifan siswa mencapai 70% siswa
yang aktif. Pada Siklus II persentase keaktifan siswa pada pembelajaran Siklus II
mencapai 90%. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II yaitu 20%.
Hasil penelitian hasil belajar siswa siklus I terdapat 15 orang siswa tuntas belajar
dan 5 orang siswa belum belum tuntas belajar. Persentase ketuntasan siswa
mencapai 75% siswa yang telah tuntas belajar. Pada hasil belajar Siklus II terdapat
18 orang siswa tuntas belajar. dan 2 orang siswa belum tuntas belajar. Persentase
ketuntasan belajar siswa mencapai 90% siswa tuntas belajar. Hal ini terdapat
peningkatan hasil belajar dari setiap siklusnya. Adapun peningkatan hasil belajar
siswa dari siklus I ke Siklus II mencapai 15%.

Kata kunci: aktivitas, hasil belajar, Make A Match
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran PKn di SD mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen

kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran PKn diarahkan untuk membentuk

warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak- hak dan

kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang baik, cerdas, terampil dan

berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945. Jabaran UUD

1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun

2003. Pasal 3 menyebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.

Pendidikan di sekolah merupakan salah satu jalur yang sangat penting dalam

rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan di

sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia berkualitas,

manusia yang cerdas berketrampilan dan berwatak. Cerdas dalam arti

memiliki pengetahuan dan teknologi serta terdidik sehingga dapat
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menggunakan nalar dan intelektualnya. Berketrampilan artinya mampu

melaksanakan berbagai tugas dan kewajibannya yang  memerlukan

ketrampilan fisikal,  sedangkan  berwatak berarti  memiliki  kepribadian  dan

sikap yang sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa. Dengan

demikian, tuntutan untuk terus menerus memutakhirkan pengetahuan menjadi

suatau keharusan. Pengembangan kurikulum informasi, ilmu pengetahuan, dan

teknologi serta tuntutan desentralisasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan

relevansi program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan

keadaan dan kebutuhan setempat. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

menjamin pertumbuhan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, penguasaan kecakapan hidup, penguasaan prinsip-prinsip sosial,

ekonomi, budaya dan kewarganegaraan sehingga tumbuh generasi yang kuat

dan berakhlak mulia.

Secara umum guru dan siswa merupakan komponen yang vital dalam

pembelajaran, karena mereka saling terkait satu sama lain dengan tugas dan

peranan yang berbeda, sehingga guru bertugas memberikan pengetahuan dan

siswa menerimanya. Mereka juga berperan penting menyukseskan proses

pembelajaran yang sedang dijalankan. Dalam proses pembelajaran guru tidak

hanya berperan sebagai instruktur atau pelatih melainkan juga sebagai

fasilitator, pemberi arah, dan sekaligus teman siswa. Sehingga diharapkan

prestasi belajar  siswa dapat meningkat dengan dorongan dan kesempatan

yang diberikan kepada siswa untuk bekerja sama selama proses pembelajaran

berlangsung.
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Dalam pembelajaran yang aktif, siswa dituntut untuk mengalami sendiri,

berlatih, berkegiatan, sehingga baik daya pikir, emosional, dan keterampilan

mereka dalam belajar terus terlatih. Siswa juga harus berpartisipasi dalam

proses pembelajaran dengan melibatkan diri dalam berbagai jenis kegiatan

sehingga secara fisik mereka merupakan bagian dari pembelajaran tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran PKn yang dilakukan di kelas V

SDN 1 Palas Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Pada

kenyataanya di lapangan, masih banyak ditemui kendala dalam pembelajaran

pendidikan kewarganegaraan. Kendala dalam penerapan pembelajaran

pendidikan kewarganegaraan yaitu antara lain kurang dikemasnya

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan model pembelajaran yang

menarik, menantang, dan menyenangkan. Guru sering kali menyampaikan

materi pendidikan kewarganegaraan apa adanya (konvensional), sehingga

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan cenderung membosankan dan

kurang menarik. Aktivitas siswa hanya mendengarkan dan mencatat

penjelasan guru. Hal itu pun menjadikan aktivitas siswa dalam pembelajaran

pendidikan kewarganegaraan masih rendah. Setidaknya ada tiga indiktor yang

menunjukan hal ini. Pertama, siswa kurang memiliki keberanian untuk

menyampaikan pendapat kepada orang lain. Kedua, siswa kurang memiliki

kemampuan untuk merumuskan gagasan sendiri. dan ketiga, siswa belum

terbiasa bersaing menyampaikan pendapat dengan teman yang lain. Masalah-

masalah tersebut akhirnya berujung pada hasil belajar siswa menjadi rendah.

Berikut disajikan tabel data nilai PKn kelas V SDN 1 Palas Jaya.
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Tabel 1. Data nilai PKn kelas V SDN 1 Palas Jaya.

No. Rentang Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) Ket
1 <50 7 35 Belum Tuntas
2 50 - 60 6 30 Belum Tuntas
3 61 - 65 3 15 Belum Tuntas
4 66 - 70 2 10 Tuntas
5 71 - 75 1 5 Tuntas
6 76 - 80 1 5 Tuntas

Jumlah 20 100
Sumber data: Dokumen Kelas V SDN 1 Palas Jaya

Berdasarkan KKM yang ditetapkan di SDN 1 Palas Jaya yaitu 60, terdapat 15

siswa (80%) yang masih dibawah KKM dan hanya 5 siswa (20%) yang

mencapai diatas KKM. Tentunya hal tersebut menyatakan bahwa hasil belajar

PKn siswa kelas V SDN 1 Palas Jaya masih rendah.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka perlu adanya tindakan. Salah satu

tindakan yang cukup efektif adalah melalui penerapan model pembelajaran

kooperatif dengan tipe Make A Match. Menurut Lie (2003:25) Model

pembelajaran Make A Match merupakan model yang menciptakan hubungan

baik antara guru dan siswa. Guru mengajak siswa bersenang-senang dalam

permainan. Kesenangan tersebut pun mengenai materi dan siswa dapat belajar

secara langsung. Model Make A Match siswa mencari pasangan kartu yang

berisi konsep soal dan jawaban. Dengan model ini, aktivitas siswa sangatlah

ditekankan. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian tindakan kelas untuk

membuktikan bahwa melalui penerapan pembelajaran kooperatif dengan tipe

Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar PKn

kelas V SDN 1 Palas Jaya kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, kondisi yang ada saat ini adalah :

1. Rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang

telah diberikan.

2. Metode dan teknik mengajar tidak variatif, sehingga timbul kejenuhan

bagi siswa.

3. Siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran.

4. Aktivitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan masih rendah dengan

ditandai aktivitas siswa hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan

guru.

5. Hasil belajar siswa rendah.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan, dalam

penelitian ini penulis membatasinya ruang lingkup penelitian pada model

pembelajaran Make A Match serta aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas V SDN 1 Palas Jaya Kecamatan

Palas Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, Indentifikasi masalah, dan pembatasan masalah

tersebut diatas diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan penggunaan Model Pembelajaran Make A Match dapat

meningkatkan aktivitas belajar PKn siswa kelas V SDN 1 Palas Jaya

Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan?
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2. Apakah cara penerapan Model Pembelajaran Make A Match untuk dapat

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN 1 Palas Jaya

Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitan

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar PKn siswa kelas V menggunakan

model pembelajaran Make A Match di SDN 1 Palas Jaya Kecamatan Palas

Kabupaten Lampung Selatan.

2. Untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas V menggunakan model

pembelajaran Make A Match SDN 1 Palas Jaya Kecamatan Palas

Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Siswa

a. Meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa.

b. Melatih siswa untuk menggali pengetahuan tentang pembelajaran

PKN secara mandri.

2. Manfaat Bagi Guru

a. Melatih guru untuk mampu mengatasi permasalahan pembelajaran

yang terjadi didalam kelas.

b. Meningkatnya kualitas guru dalam menentukan stategi pembelajaran

yang tepat dalam mengajar.
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3. Manfaat Bagi Sekolah

a. Merupakan sumbangsih bagi pengembangan praktek pembelajaran

yang inovatif  di SDN 1 Palas Jaya Kecamatan Palas Kabupaten

Lampung Selatan.

b. Memotivasi sekolah untuk lebih meningkatkan layanan terhadap

peningkatan mutu para guru di SDN 1 Palas Jaya Kecamatan Palas

Kabupaten Lampung Selatan.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

1. Teori Belajar

a. Teori Behavioristik

Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon.

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan

perubahan perilakunya. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran

behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement). Kaum behavioris

menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku

dimana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk

merangsang pembelajar dalam berperilaku. (Sukmadinata, 2003:168)

b. Teori Kognitif

Teori kognitif ditemui tiap individu merencakan respons perilakunya,

menggunakan berbagai cara yang bisa membantu mengingat serta

mengelola pengetahuan secara unik dan lebih berarti. Teori belajar yang

berasal dari aliran psikologi kognitif ini menelaah bagaimana orang

berpikir, mempelajari konsep dan menyelesaikan masalah. (Wahyuni,

2007:112)
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2. Pengertian Belajar

Menurut Slameto (2010:2), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.

Menurut Anita. (2009:2.5), belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses,
artinya dalam belajar akan terjadi proses melihat, membuat, mengamati,
menyelesaikan masalah atau persoalan, menyimak, dan latihan. selain itu
juga dapat dikatakan bahwa belajar adalah suatu usaha yang dilakukan
individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru,
secara keseluruhan sebagai pengalaman individu itu sendiri dalam
berinteraksi denga lingkungannya.

Sardiman (2004 : 7 ) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah

laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca,

menulis dan sebagainya serta belajar itu akan lebih baik jika si subjek

mengalami dan melakukannya.

Berdasarkan pengertian tentang belajar menurut para ahli di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha atau kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku dari

kondisi sebelumnya.

3. Pengertian Pembelajaran

Menurut Hernawan (2013:9.4) pembelajaran pada hakikatnya merupakan

suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara

guru dengan siswa, maupun antara siswa dengan siswa, untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi
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yang dapat diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait

dalam proses pembelajaran.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses

interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen atau

unsur : tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru.

Sudjana (2004:28) “Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang

sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi

edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan

pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan”.

Berdasarkan pengertian pembelajaran menurut para ahli di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi yang terjadi

antara pendidik dan peserta didik pada suasana proses belajar mengajar dalam

rangka untuk mendapatkan perubahan tingkah laku siswa atau untuk mencapai

tujuan yang diharapkan.

B. Hakikat Pembelajaran PKn SD

1. Pengertian Pembelajaran PKn SD

Pendidikan Kewarganegaraan dapat di harapkan bisa mempersiapkan peserta

didik menjadi warga negara yang mempunyai komitmen yang kuat dan

konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soemantri (2001: 154) Pendidikan Kewarganegaraan itu
merupakan usaha dalam membekali peserta didik dengan pengetahuan dan
kemampuan dasar berkenan dengan hubungan antar warga negara dengan
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negaranya serta pendidikan pendahuluan dalam bela negara menjadi warga
negara agar dapat di andalkan oleh bangsa dan negara.

Selanjutnya menurut Samsuri (2011: 28) pendidikan kewarganegaraan dapat

diartikan sebagai penyiapan generasi muda dalam hal ini pelajar (siswa) untuk

menjadi seorang warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan dan

nilai-nilai yang di perlukan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam

masyarakatnya.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yaitu tentang Standar Isi
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ialah mata pelajaran yang
memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan
mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga
negara Indonesia yang cerdas, terampil, serta berkarakter yang di
amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pengertian-pengertian pendidikan kewarganegaraan di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran

yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, kecakapan dan nilai-nilai

yang di perlukan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya serta

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-

hak serta kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas,

terampil, serta berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

2. Karakteristik Pembelajaran PKn

Pada materi konsep dasar pendidikan kewarganegaraan telah dikemukakan

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran dengan keunikan

tersendiri. PKn dimaknai sebagai pendidikan nilai dan pendidikan politik

demokrasi. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam hal perancangan
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pembelajaran PKn perlu mempertahtikan karakteristik pembelajaran PKn itu

sendiri.

Tertuang dalam Standar isi 2006 dijelaskan bahwa PKn persekolahan atau

mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada

pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-

hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas,

terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan PKn persekolahan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut.

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta

anti-korupsi

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi

Menyimak hal-hal di atas, dapat dinyatakan bahwa PKn mengemban misi

sebagai pendidikan nilai dalam hal ini adalah nilai-nilai filosofis dan nilai

konstitusional UUD 1945. Di sisi lain adalah pendidikan politik demokrasi
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dalam rangka membentuk warganegara yang kritis, partisipatif dan

bertanggung jawab bagi kelangsungan negara bangsa.

Berdasarkan naskah Kurikulum 2006 dinyatakan bahwa Pembelajaran dalam

mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan proses dan upaya dengan

menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan

meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga Negara

Indonesia. Pendekatan belajar kontekstual dapat diwujudkan antara lain

dengan metode-metode: (1) kooperatif, (2) penemuan (discovery), (3) inkuiri

(inquiry) (4) interaktif, (5) eksploratif, (6) berpikir kritis, dan (7) pemecahan

masalah (problem solving). Metode-metode ini merupakan kharakteristik

dalam pembelajaran PKn. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode

kooperatif. Melalui metode kooperatif, siswa dibimbing untuk mampu bekerja

sama dengan siswa lain.

3. Tujuan Mata Pelajaran PKn

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk

mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut.

a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan

b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

c. Berkembang secara positif, dinamis, dan demokratis untuk membentuk

diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia, agar hidup

bersama dengan bangsa-bangsa lain
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d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam persatuan atau tidak

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Mata pelajaran PKn terdiri dari dimensi pengetahuan Kewarganegaraan (civics

knowledge) yang mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Dimensi

ketrampilan Kewarganegaraan (civics skill) meliputi ketrampilan, partisipasi

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimensi nilai-nilai

Kewarganegaraan (civics values) mencakup antara lain percaya diri,

komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai

keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara,

kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul dan perlindungan

terhadap minoritas. Mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan bidang

kajian Interdisipliner artinya materi keilmuan Kewarganegaraan dijabarkan

dari beberapa disiplin ilmu antara lain ilmu politik, ilmu negara, ilmu tata

negara, hukum sejarah, ekonomi, moral, dan filsafat (Depdiknas, 2003: 2).

4. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Kaelan (2010: 32) pendidikan kewarganegaraan mempunyai fungsi

penting dalam membangung karakter bangsa. Fungsi pendidikan

kewarganegaraan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita

nasional/tujuan negara

b. Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam

menyelsaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara.
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c. Dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-

keputusan yang cerdas.

d. Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan

berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan

merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai

dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945.

C. Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran Make A Match

Model pembelajaran Make A Match adalah sistem pembelajaran yang

mengutamakan penanaman kemampuan sosial terutama kemampuan bekerja

sama, kemampuan berinteraksi disamping kemampuan berpikir cepat melalui

permainan mencari pasangan dengan dibantu kartu (Wahab, 2007: 59).

Menurut Rusman (2011:145) Model Make A Match atau mencari
pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada
siswa. Penerapan metode ini dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh
mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas
waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. Teknik
metode pembelajaran Make A Match atau mencari pasangan
dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu keunggulan tehnik ini
adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau
topik dalam suasana yang menyenangkan

Suyatno (2009 : 72) mengungkapkan bahwa model Make A Match adalah
model pembelajaran  dimana guru menyiapkan kartu yang berisi soal atau
permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban kemudian siswa mencari
pasangan kartunya. Model pembelajaran Make A Match merupakan bagian
dari pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif didasarkan
atas falsafah homo homini socius, falsafah ini menekankan bahwa manusia
adalah mahluk sosial (Lie, 2003:27). Model Make A Match melatih siswa
untuk memiliki sikap sosial yang baik dan melatih kemampuan siswa
dalam bekerja sama disamping melatih kecepatan berfikir siswa.
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Model pembelajaran Make A Match adalah salah satu model pembelajaran

yang berorientasi pada permainan. Menurut Suyatno (2009: 102) Prinsip-

prinsip model Make A Match antara lain:

a. Anak belajar melalui berbuat

b. Anak belajar melalui panca indera

c. Anak belajar melalui bahasa

d. Anak belajar melalui bergerak

Tujuan dari pembelajaran dengan model Make A Match adalah untuk melatih

peserta didik agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya terhadap suatu

materi pokok (Fachrudin, 2009 : 168). Siswa dilatih berpikir cepat dan

menghafal cepat sambil menganalisis dan berinteraksi sosial. Model

pembelajaran Make A Match merupakan model yang menciptakan hubungan

baik antara guru dan siswa. Guru mengajak siswa bersenang-senang dalam

permainan. Kesenangan tersebut pun mengenai materi dan siswa dapat belajar

secara langsung.

2. Langkah-langkah Model Make A Match

Menurut Lie (2003:28), menyatakan bahwa langkah-langkah penerapan model

Make A Match adalah sebagai berikut :

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau
topik yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian
lainnya kartu jawaban.

b. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/jawaban.
c. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang.
d. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya.

Misalnya: pemegang kartu yang bertuliskan nama tumbuhan dalam
bahasa Indonesia akan berpasangan dengan nama tumbuhan dalam
bahasa latin (ilmiah).

e. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu
diberi poin.
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f. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya
(tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) akan
mendapatkan hukuman, yang telah disepakati bersama.

g. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu
yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya.

h. Siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa lainnya yang
memegang kartu yang cocok.

i. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap
materi pelajaran.

j. Waktu minimal 1 x 45 menit. Sebab model ini membutuhkan waktu
lebih untuk permainan mencocokkan kartu dan membahasnya satu
persatu dan menarik kesimpulan. Persiapan yang perlu dilaksanakan
untuk pembelajaran Make A Match harus cukup karena harus membuat
soal atau jawaban yang berbeda dan ditempel di kartu sebanyak jumlah
siswa.

Menurut Rusman (2011: 223), Langkah-langkah model pembelajaran

kooperatif tipe Make A Match (membuat pasangan) ini adalah sebagai berikut:

1. Guru menyiapkan beberapa konsep/topik yang cocok untuk sesi review
(satu sisi kartu soal dan satu sisi berupa kartu jawaban beserta
gambar).

2. Setiap peserta didik mendapat satu kartu dan memikirkan jawaban
3. atau soal dari kartu yang dipegang.
4. Peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok

dengan kartunya (kartu soal/kartu jawaban), peserta didik yang dapat
mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi point)

5. Setelah itu babak dicocokkan lagi agar tiap peserta didik mendapat
kartu yang berbeda dari sebelumnya.

Menurut Huda (2013: 56) Langkah-langkah model pembelajaran Make A

Match sebagai berikut:

1. Pertama-tama Anda menyampaikan/mempresentasikan materi atau
memberi tugas kepada siswa mempelajari materi di rumah.

2. Pecahlah siswa Anda menjadi 2 kelompok, misalnya kelompok A dan
kelompok B. Mintalah mereka berhadap-hadapan.

3. Bagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban
kepada kelompok B.

4. Sampaikan kepada siswa Anda bahwa mereka harus
mencari/mencocokkan karta yang dipegang dengan kartu kelompok
lain. Anda perlu menyampaikan batasan maksimum waktu yang Anda
berikan kepada mereka.

5. Mintalah semua anggota kelompok A untuk mencari pasangannya di
kelompok B. Jika mereka sudah menemukan pasangannya, mintalah
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mereka melaporkan diri kepada Anda. Catatlah mereka pada kertas
yang sudah Anda persiapkan.

6. Jika waktu sudah habis, sampaikan kepada mereka bahwa waktu sudah
habis. Bagi siswa yang belum menemukan pasangan, mintalah mereka
untuk berkumpul tersendiri.

7. Panggil satu pasangan untuk presentasi. Pasangan lain dan siswa yang
tidak mendapat pasangan memperhatikan dan memberikan tanggapan
apakah pasangan itu cocok atau tidak.

8. Terakhir, Anda memberikan konfirmasi tentang kebenaran pasangan
tersebut.

9. Panggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai seluruh
pasangan melakukan presentasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas tentang langkah-langkah model

pembelajaran Make A Match, penulis merujuk pada pendapat Lie. Menurut

penulis, langkah-langkah yang dikemukakan Lie lebih jelas dalam

menguraikan tahap demi tahapnya.

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Make-A Match

Menurut Lie (2003: 30) Suatu model pembelajaran pasti memiliki kekurangan

dan kelebihan. Adapun kelebihan dari model Make A Match adalah sebagai

berikut:

1. Siswa terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan
kepadanya melalui kartu.

2. Meningkatkan kreativitas belajar siswa.
3. Menghindari kejenuhan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar

mengajar.
4. Pembelajaran lebih menyenangkan karena melibatkan media

pembelajaran yang dibuat oleh guru.
Sedangkan kekurangan model ini adalah:
1. Sulit bagi guru mempersiapkan kartu-kartu yang baik dan bagus sesuai

dengan materi palajaran.
2. Sulit mengatur ritme atau jalannya proses pembelajaran
3. Siswa kurang menyerapi makna pembelajaran yang ingin disampaikan

karena siswa hanya merasa sekedar bermain saja.
4. Sulit untuk membuat siswa berkonsentrasi.
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Kelebihan dan kelemahan model Cooperative Learning tipe Make A Match

menurut Rusman (2011: 253-254) adalah:

1. Kelebihan model pembelajaran tipe Make A Match antara lain: (1)
dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif
maupun fisik; (2) karena ada unsur permainan, metode ini
menyengkan; (3) meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi
yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa; (4)
efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil
presentasi; dan (5) efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai
waktu untuk belajar.

2. Kelemahan media Make A Match antara lain: (1) jika strategi ini tidak
dipersiapkan dengan baik, akan banyak waktu yang terbuang; (2) pada
awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu
berpasangan dengan lawan jenisnya; (3) jika guru tidak mengarahkan
siswa dengan baik, akan banyak siswa yang kurang memperhatikan
pada saat presentasi pasangan; (4) guru harus hati-hati dan bijaksana
saat member hukuman pada siswa yang tidak mendapat pasangan,
karena mereka bisa malu; dan (5) menggunakan metode ini secara
terus menerus akan menimbulkan kebosanan.

Menurut Huda (2013: 58) ada beberapa keunggulan dan kelemahan model

make a match, sebagai berikut :

1. Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenagkan.
2. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa.
3. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan

belajar secara klasikal 87,50%.

Disamping memiliki keunggulan, belajar dengan make a match juga
memiliki kelemahan, diantarannya :
1. Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan
2. Waktu yang tersedia perlu dibatasi jagan sampai siswa terlalu banyak

bermain-main dalam proses pembelajaran
3. Guru perlu persiapan alat dan bahan yang memadai.

D. Aktivitas dan Hasil Belajar

1. Pengertian Aktivitas Belajar

Menurut Rusman (2011: 323) pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa

diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kegiatan
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pembelajaran, sehingga siswa mampu mengaktualisasikan kemampuannya di

dalam dan di luar kelas.

Hal senada juga disampaikan oleh Hamalik (2011: 171), yang mengatakan
bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan
kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar sendiri atau melakukan
aktivitas sendiri. Dalam aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam
pembelajaran, mereka belajar sambil bekerja. Dengan bekerja tersebut,
siswa mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah
laku lainnya.

Menurut Dimyati (2006: 114) keaktifan siswa dalam pembelajaran
memiliki bentuk yang beraneka ragam, dari kegiatan fisik yang mudah
diamati sampai kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik yang
dapat diamati diantaranya adalah kegiatan dalam bentuk membaca,
mendengarkan, menulis, meragakan, dan mengukur. Sedangkan contoh
kegiatan psikis diantaranya adalah seperti mengingat kembali isi materi
pelajaran pada peremuan sebelumnya, menggunakan khasanah
pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah, menyimpulkan
hasil eksperimen, membandingkan satu konsep dengan konsep yang lain,
dan lainnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian aktivitas belajar yang dikemukakan para

ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah suatu

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa berupa kerja sama dalam

kelompok, membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan mengungkapkan

pendapat dalam proses pembelajaran yang membawa perubahan pengetahuan,

sikap dan keterampilan siswa.

2. Pengertian Hasil Belajar

Keberhasil dalam proses pembelajaran akan ditandai dengan hasil belajar

siswa. Penguasaan materi pembelajaran oleh siswa akan terlihat dari hasil

belajar yang diperoleh siswa.

Menurut Anita (2009:2.19) hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu
proses yang telah dilakukan dalam belajar. Kulminasi akan selalu diiringi
dengan kegiatan tindak lanjut. Hasil belajar harus menunjukan suatu
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perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru dari siswa yang
bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari.

Hamalik (2011: 59) hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah

laku pada diri seseorang yang dapat di amati dan di ukur bentuk pengetahuan,

sikap dan keterampilan.

Menurut Bloom (dalam Sardiman, 2004:23) menyatakan dalam pencapaian

hasil belajar harus mencakup 3 ranah tujuan pendidikan, yaitu kognitif, afektif

dan psikomotor.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah suatu perubahan tingkah laku yang mencakup pengetahuan, sikap, dan

keterampilan yang dapat diukur dan diamati. Indikator hasil belajar siswa

tersebut antara lain:

1. Siswa mampu menguasai pengusaan materi pembelajaran.

2. Siswa mampu bekerja sama dengan sesama teman.

3. Siswa mampu membuat dan menjawab pertanyaan.
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III. METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

1. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran

2017/2018

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di kelas V SDN 1 Palas Jaya Kecamatan Palas

Kabupaten Lampung Selatan.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 1 Palas Jaya Kecamatan

Palas Kabupaten Lampung Selatan. Dengan jumlah siswa adalah 20 siswa

yang terdiri dari 13 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki.

C. Prosedur Penelitian

Penelitian tindakan kelas mempunyai tahapan-tahapan yaitu perencanaan,

tindakan, refleksi, dan observasi. Hal ini dilihat dari model Kemmis Mc

Taggart (dalam Suharsimi Arikunto, 2006: 16) bahwa penelitian tindakan

kelas dinyatakan dengan model sprial seperti berikut:
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Gambar 1. Bagan kegiatan penelitian tindakan kelas (Suharsimi Arikunto,
2006 : 16).

1. Perencanaan

Tahap pertama pelaksanaan PTK adalah melakukan perencanaan secara

matang dan teliti. Dalam perencanaan PTK, terdapat tiga dasar, yaitu refleksi

identifikasi masalah, merumuskan masalah, dan pemecahan masalah.

2. Tindakan/Pelaksanaan

Tahap kedua dari PTK adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah menerapkan

apa yang telah direncanakan pada tahap satu, yaitu bertindak di kelas.

Tindakan harus sesuai dengan rencana, tetapi harus terkesan alamiah dan tidak

direkayasa. Hal ini akan berpengaruh dalam proses refleksi pada tahap empat

nanti dan agar hasilnya dapat disinkronkan dengan maksud semula.

Perencanaan

Tindakan

Observasi

Refleksi

Perencanaan

Tindakan

Observasi

Refleksi

SIKLUS I

SIKLUS II
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3. Observasi

Tahap ketiga dalam PTK adalah pengamatan (observing). Observasi pada

tahap ini adalah pengumpulan data. Dengan kata lain, observasi adalah alat

untuk mengukur seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Pada

langkah ini, peneliti harus menguraikan jenis data yang dikumpulkan, cara

mengumpulkan, dan alat atau instrumen pengumpulan data lembar observasi

4. Refleksi

Tahap keempat atau terakhir dalam PTK adalah refleksi (reflecting). Refleksi

adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan.

Refleksi juga sering disebut dengan istilah "memantul.” Dalam hal ini, peneliti

seolah memantulkan pengalamannya ke cermin, sehingga tampak jelas

penglihatannya, baik kelemahan dan kekurangannya.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua teknik pengumpulan

data, yaitu tes dan non tes. Dengan instrumennya sebagai berikut :

a. Tes

Tes tertulis

Tes tertulis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan

kognitif siswa. Pada penelitian ini, tes tertulis digunakan untuk mengukur

hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn menggunakan model

pembelajaran Make A Match.
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b. Non Tes

1. Aktivitas Siswa

Teknik non tes pada aktivitas siswa dilakukan dengan mengamati

aktivitas siswa melalui lembar observasi aktivitas siswa dalam

pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran Make A Match.

2. Kinerja Guru

Observasi atau pengamatan tidak hanya dilakukan pada aktivitas siswa

saja, namun kinerja guru pun turut serta diamati. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui kinerja guru dalam penerapan model pembelajaran Make A

Match dalam pembelajaran PKn.

2. Alat Pengumpulan Data

Karena teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan

observasi maka alat pengumpulan datanya adalah :

1. Tes Sumatif

Tes sumatif adalah tes yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu

yang didalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan, dan

dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana peserta didik telah dapat

berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya. Fungsinya untuk mengetahui

sampai dimana pencapaian hasil belajar murid dalam penguasaan bahan

atau materi pelajaran. Pada penelitian ini, tes sumatif digunakan untuk

mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn menggunakan
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2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Pada penelitian ini, untuk mengamati aktivitas siswa pada pembelajaran

PKn menggunakan model pembelajaran Make A Match, peneliti

menggunakan lembar observasi chek list. Dengan lembar observasi,

aktivitas siswa di beri chek list pada indikator aktivitas siswa yang

dilakukan oleh siswa sesuai dengan tingkat kriteria penilaian.

Tabel 2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

No
Nama
Siswa

Aspek yang diamati

Skor Nilai Kriteria

Menemukan
pasangan

kartu sesuai
dengan

waktu yang
ditentukan

Memahami soal
atau jawaban

pada kartu
Make A Match

Berpikir cepat
dan menghafal

cepat suatu
materi untuk
menemukan

pasangan kartu

Bekerja sama
dan

berinteraksi
dengan siswa

lain.

KA C A KA C A KA C A KA C A

Keterangan :
A = Aktif
C = Cukup
KA = Kurang Aktif

3. Lembar Observasi Kinerja Guru

Lembar observasi kinerja guru pada penelitian ini menggunakan

Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG).

Berikut disajikan Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) dalam tabel

berikut ini.
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Tabel 3. Instrumen Penilaian Kinerja Guru.

NO INDIKATOR / ASPEK YANG DINILAI

Rentang Skor

1 2 3 4 5

I. PRA PEMBELAJARAN
1. Mempersiapkan siswa untuk belajar 
2. Melakukan kegiatan aparsapsi 
II. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN
A. Penguasaan Materi Pelajaran
3. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 
4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 

5.
Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan hierarki
belajar dan karakteristik siswa.



B. Pendekatan /Strategi Pembelajaran

6.
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan)
yang akan dicapai dan karakteristik siswa. 

7.
Melaksanakan sintaks model pembelajaran Make A Match
secara runtut dan benar.

8. Menguasai kelas 
9. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

10.
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya
kebiasaan positif



11.
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang
direncanakan 

C. Pemanfaatan Sumber Belajar / Media Pembelajaran
12. Menggunakan media dengan efektif dan efisien 
13. Menghasilkan peran yang menarik 
14. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 

D.
Pembelajaran yang memicu dan Memelihara Keterlibatan
Siswa

15. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 
16. Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa dalam belajar
E. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
17. Memantau kemajuan belajar selama proses 
18. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kempetensi (tujuan) 

F. Penggunaan Bahasa

19.
Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan
benar



20. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 
III PENUTUP

21.
Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan
melibatkan siswa

22.
Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau
kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan



Jumlah Skor
Skor Maksimal = (5 x 22)

Nilai = (Skor Perolehan / Skor Maksimal x 100%)
Kriteria Sangat Baik
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No. Nilai Kriteria Nilai No. Skor Aspek yang diamati
1 76 – 100 Sangat Baik 1 5 Aspek dilaksanakan dengan tepat
2 66 – 75 Baik 2 4 Aspek dilaksanakan kurang tepat
3 56 – 65 Kurang Baik 3 3 Aspek dilaksanakan kurang sistematis
4 50 – 55 Tidak Baik 4 2 Aspek dilaksanakan tidak selesai
5 10 – 49 Sangat Tidak Baik 5 1 Aspek tidak dilaksanakan

E. Analisis Data

Teknik analisis data disesuaikan dengan datanya.

1. Aktivitas Siswa

Data aktivitas siswa diperoleh dari lembar observasi atau lembar

pengamatan pada proses pembelajaran PKn di kelas V menggunakan

model pembelajaran Make A Match. Aktivitas siswa yang diamati antara

lain:

a. Siswa mampu menemukan pasangan kartu sesuai dengan waktu yang

ditentukan.

b.Siswa cermat dalam memahami soal atau jawaban pada kartu

c. Siswa mampu berpikir cepat dan mengahafal cepat suatu materi.

d.Siswa mampu bekerja sama dan berinteraksi dengan siswa lain.

Bentuk penilaian menggunakan lembar observasi dengan rumus :

= 100%
Keterangan :

PA : Persentase aktivitas siswa

Ns : Jumlah skor indikator aktivitas yang dilakukan siswa

N : Total skor indikator aktivitas secara keseluruhan
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2. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar siswa diperoleh dari tes yang diadakan di setiap akhir

pembelajaran pada setiap siklusnya. Tes berjumlah 10 soal esay kemudian

penentuan hasil belajar menggunakan lembar analisis soal:

Rumus yang digunakan sebagai berikut :

= ℎ 100%
NA = Nilai Akhir

F. Pelaksanaan Tindakan

a. Perencanaan

1) Merancang skenario pembelajaran yang berisi tentang kegiatan-

kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan

penutup.

2) Mempersiapkan media pembelajaran

3) Mempersiapkan lembar observasi aktivitas siswa

b. Tindakan

1) Pendahuluan

Kegiatan pedahuluan  diawali dengan alat-alat pembelajaran,

kemudian melakukan apersepsi dengan mengaitkan pembelajaran yang

telah lalu dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari.

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.



30

2) Kegiatan Inti

Kegiatan inti diawali dengan menjelaskan sekilas materi pelajaran

yang akan dipelajari. Pada pertemuan pertama, guru menjelaskan

tentang kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga.

Setelah guru menjelaskan materi secara sekilas, guru mulai

menerapkan model pembelajaran Make A Match dengan mengikuti

langkah-langkah model pembelajaran Make A Match.

3) Penutup

Pada kegiatan penutup, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan

tentang materi. Guru memberikan penguatan kepada siswa. Guru

memberikan tes tertulis kepada siswa. Pada akhir kegiatan, guru

meminta siswa untuk mempelajari materi yang akan datang.

c. Observasi

Dalam kegiatan ini, peneliti meminta bantuan kepada teman sejawat untuk

mengadakan pengamatan aktivitas siswa pada proses pembelajaran.

d. Refleksi

Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan refleksi adalah membahas hal-hal

yang terjadi dalam siklus I yang dilakukan oleh peneliti. Bila terdapat

kelemahan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan pada

perencanaan tindakan untuk siklus II
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G. Indikator Keberhasilan

1. Keberhasilan dalam PTK ini apabila peningkatan aktivitas belajar siswa

yang diamati dengan lembar observasi mencapai 70% siswa yang aktif

dalam pembelajaran.

2. Keberhasilan hasil belajar siswa dalam PTK ini ditandai dengan

perolehan 75% siswa mencapai nilai diatas KKM 60.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian tindakan kelas tentang penerapan model pembelajaran Make A

Match untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn kelas V SDN 1

Palas jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan telah dilaksanakan.

Berdasarkan indikator keberhasilan maka penulis menyimpulkan:

1. Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang telah

ditetapkan yaitu peningkatan aktivitas belajar siswa yang diamati dengan

lembar observasi mencapai 60% siswa yang aktif dalam pembelajaran. Hal

ini terbukti dari perolehan hasil siklus I persentase keaktifan siswa

mencapai 60% siswa yang aktif. Pada Siklus II persentase keaktifan siswa

pada pembelajaran Siklus II mencapai diatas 70% yaitu 90%. Dari data

tersebut menyatakan terdapat peningkatan aktivitas pembelajaran dari

setiap siklusnya. Adapun peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus

II yaitu 20%.

2. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang telah

ditetapkan yaitu Keberhasilan hasil belajar siswa ditandai dengan

perolehan 75% siswa mencapai nilai diatas KKM 60. Hasil belajar PKn
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siswa kelas V SDN 1 Palas Jaya pada siklus I telah memenuhi indikator

keberhasilan yang telah ditetapkan pada penelitian tindakan kelas ini, yaitu

75% siswa mencapai nilai di atas KKM 60. Hasil belajar PKn siswa kelas

V SDN 1 Palas Jaya pada siklus II mencapai diatas 75% yaitu 90% siswa

mencapai nilai diatas KKM 60.

B. Saran

1. Siswa

Hendaknya siswa menguasai materi yang telah didiskusikan pada

kelompok sehingga ketika menjawab pertanyaan, mampu menjawab

dengan benar.

2. Guru

Pada proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Make A

Match. Hendaknya guru terlebih dahulu mengerti dan memahami tentang

model pembelajaran Make A Match, agar pada proses pembelajaran guru

mampu menguasai kelas dan tidak terjadi kebingungan pada siswa untuk

mengikuti proses pembelajaran.

3. Sekolah

Sekolah hendaknya mengembangkan model-model pembelajaran guna

meningkatkan hasil pembelajaran di kelas. Model pembelajaran Make A

Match hendaknya menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan

model-model pembelajaran yang dapat meningkatkan akvitas dan hasil

belajar siswa di sekolah.
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