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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi “Budaya Politik di Indonesia” Siswa Kelas XI TITL 1 SMK NEGERI 1 
DRIYOREJO GRESIK Tahun Pelajaran 2017-2018". Melalui penerapan 

pembelajaran Make a Match. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilaksanakan dalam 3 siklus. Subyek penelitian ini adalah siswa Kelas 
XI TITL 1 SMK NEGERI 1 DRIYOREJO GRESIK Tahun Pelajaran 2017-2018 

yang berjumlah 30 anak.  
Data aktivitas belajar siswa diperoleh menggunakan metode observasi dan 

data hasil belajar siswa diperoleh menggunakan metode tes. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif Make a Match dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi Budaya Politik di Indonesia siswa 

Kelas XI TITL 1 SMK NEGERI 1 DRIYOREJO GRESIK Tahun Pelajaran 2017-
2018dari siklus ke siklus.  

Terdapat kenaikan rata-rata kelas, saat penerapan pembelajaran 
kooperatif Make a Match siklus I, rata-rata kelas adalah 66, sesudah penerapan 
pembelajaran kooperarif Make a Match siklus II rata-rata kelasnya adalah 72, 

dan saat penerapan pembelajaran kooperatif Make a Match siklus III menjadi 
83.Siswa  yang tuntas belajar, saat penerapan pembelajaran kooperatif  Make a 

Match siklus I ada 6 anak (20%) anak, setelah penerapan pembelajaran 
kooperatif Make a Match siklus II ada 16 anak (53%) dan saat penerapan 
pembelajaran kooperatif Make a Match  siklus III ada 30 anak (100%). Siswa 

yang tidak tuntas belajar, saat penerapan pembelajaran kooperatif Make a Match 
siklus I ada 24 anak (80%), setelah penerapan pembelajaran kooperati Make a 

Match siklus II ada 14 anak (47%) dan setelah penerapan pembelajaran kooperati  
Make a Match  siklus III  tidak ada anak yang tidak tuntas belajar  

Tanggapan siswa terhadap pembelajaran make a match adalah siswa 

merasa sangat senang dan menerima dengan positif diterapkannya strategi 
pembelajaran tersebut di kelas. 

 
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif Make A Match, Hasil Belajar, PTK 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang 

diberikan kepada siswa tertuju kepada pendewasaan siswa atau lebih tepat 
membantu siswa agar cukup cakap melaksakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh 

itu datangnya dari orang dewasa (atau diciptakan oleh orang dewasa seper ti 
sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada 
orang yang belum dewasa (Langeveld, 1971: 5). Ki Hajar Dewantoro 

menyebutkan bahwa pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-
anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang 

ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 
masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-
tingginya (Soewarno, 1975: 2). Sejalan dengan itu di dalam UU Nomer 20 Tahun 

2003 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat 
mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-undang 
No.20 Th 2003). 

Dalam kegiatan pembelajaran, siswa adalah sebagai subjek dan sebagai  
objek, karena itu  inti kegiatan pembelajaran tidak lain adalah kegiatan belajar  

siswa dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Tujuan  pembelajaran tentu  saja 
akan dapat tercapai jika siswa berusaha secara aktif untuk mencapainya. Keaktifan  
siswa disini tidak hanya dituntut dari segi fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan. Bila  

hanya fisik anak yang aktif, tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka  
kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak tercapai. Ini sama halnya siswa  

tidak  belajar,  karena  siswa tidak  merasakan  perubahan  dalam  dirinya.  Padahal  
belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang  
setelah berakhirnya melakukan aktifitas belajar. (Syaiful Bahri Djamarah, 2004: 

38) 
Saat ini dikembangkan strategi pembelajaran alternatif yang banyak 

melibatkan secara aktif siswa selama pembelajaran, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan motivasi, aktivitas dan hasil belajar siswa. Alternatif strategi 
tersebut adalah strategi pembelajaran kooperatif. Tehnik/model pembelajaran 

kooperatif (gotong royong) tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. 
Ada unsur-unsur dasar pembelajaran gotong royong yang membedakannya dengan 

pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prosedur model 
gotong royong dengan benar akan memungkinkan pendidik mengelola kelas 
dengan efektif. Pembelajaran kooperatif ialah model pembelajaran yang menuntut 

kerja sama siswa dan saling ketergantungan dalam struktur tugas, tujuan dan 
hadiah (Ibrahim, 2000: 3) 

Pembelajaran Kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok 
yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada 
perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang 

didalamnya setiap pembelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya sendiri dan 
didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain (Roger,  

2013: 29)  
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Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di tempat peneliti mengajar 
yaitu di Kelas XI TITL 1 dan memilih tehnik Make a Match, dimana tehnik ini 
bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

Make a Match sebagai suatu model pembelajaran dimana guru menyiapkan 
kartu yang berisi beberapa konsep atau topic yang cocok untuk sesi review, 

sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban (Lailatu 
Zahroh: 2012, 36). 

Selama pembelajaran tentang “Budaya Politik di Indonesia” siswa Kelas 

XI TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik ada beberapa siswa merasa  kesulitan, 
kurang  semangat, kurang bergairah, dengan kata lain kurang te rmotivasi dalam 

pembelajaran ini, dikarenakan beberapa sebab. Diantaranya: siswa kurang 
termotivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Siswa kurang berminat sehingga 
akhirnya beberapa siswa hasil belajarnya masih dibawah KKM, ini membuktikan 

perlu adanya strategi belajar guna memperbaiki hasil belajar yang maksimal. 
Penyebabnya adalah pembelajaran berlangsung satu arah yang artinya guru yang 

lebih banyak aktif, sementara siswa tidak dilibatkan secara langsung sehingga 
cenderung pasif, inilah sebagai akar penyebab masalah mengapa hasil belajar 
menurun dan akibatnya hasil belajar kurang maksimal. 

Bertolak dari kondisi yang demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 
dalam tentang masalah tersebut, maka peneliti mengangkat dalam penelitian 

dengan judul : "Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Make a Match terhadap 
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Materi “Budaya Politik di Indonesia” Siswa 
Kelas XI TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik Tahun Pelajaran 2017-2018". 

 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diajukan pertanyaan penelitian 
yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu : Apakah penerapan pembelajaran 
kooperatif Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

”Budaya Politik di Indonesia” siswa kelas XI TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo 
Gresik Tahun Pelajaran 2017-2018 ?. 

 
Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

telah dirumuskan diatas. Adapun tujuan  penelitian ini ialah : Untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa pada materi ”Budaya Politik di Indonesia” siswa kelas XI TITL 

1 SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik Tahun Pelajaran 2017-2018 melalui penerapan 
pembelajaran kooperatif Make a Match. 
 

Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian yang diharapkan diatas, maka 

manfaat  yang diharapkan ialah : 
1. Bagi Siswa 

Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar 

dalam keterampilan menggali informasi, menyampaikan informasi dan 
membuat laporan yang dikemas dalam pembelajaran yang lebih menyenangkan. 
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2. Bagi Guru 
Bagi guru, penelitian ini bermanfaat dapat menambah wawasan terkait 

strategi pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar melalui keteramp ilan 

bekerjasama untuk menggali informasi, menyampaikan informasi yang 
diperoleh, menyampaikan informasi dalam bentuk lisan dan tulisan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan memanfaatkan berbagai media  
3. Bagi Peneliti lain 

Bagi peneliti lain, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan untuk 

keperluan penelitian selanjutnya tentang efektifitas penggunaan kartu dengan 
mencari pasangan (Make a Match) dalam permainan kelompok untuk 

meningkatkan hasil belajar 
 
KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Kooperatif 

Teknik/model pembelajaran kooperatif (gotong royong) tidak sama dengan 

sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran gotong 
royong yang membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-
asalan. Pelaksanaan prosedur model gotong royong dengan benar akan 

memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan efektif. Menurut Ibrahim (2005 : 
3), "pembelajaran kooperatif ialah model pembelajaran yang menuntut kerja sama 

siswa dan saling ketergantungan dalam struktur tugas, tujuan dan hadiah".  
Cohen (dalam Rahayu, 1998) mengemukakan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang para siswanya belajar dalam kelompok-

kelompok kecil. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa 

untuk bekerjasama secara kelompok dalam mendapai tujuan. 
 
Tujuan Pembelajaran Kooperatif  

Tujuan pembelajaran kooperatif ialah menciptakan keberhasilan individu 
yang ditentukan untuk mempengarahui kebehasilan kelompoknya. Menurut 

Ibrahim (2005: 7), pembelajaran kooperatif memiliki tiga tujuan yaitu hasil belajar 
akademik, penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan keterampilan 
sosial. 

1. Hasil Belajar Akademik 
Pembelajaran kooperatif ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa 

dalam tugas-tugas akademik dan meningkatkan penilaian siswa pada belajar 
akademik yang berhubungan dengan hasil belajar.  

2. Penerimaan Terhadap Keragaman 

Tujuan pembelajaran kooperatif disini ialah memberikan kesempatan 
pada siswa untuk saling bekerja sama tanpa membedkan kemampuan/keahlian 

sehingga tercipta saling ketergantungan satu sama lainnya dan belajar untuk 
mengakui pendapat orang lain. 

3. Pengembangan Keterampilan Sosial 

Tujuan pembelajaran kooperatif disini adalah mengajarkan kepada 
siswa keterampilan bekerjasama dan kolaborasi, juga berguna untuk 
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menumbuhkan kemampuan kerjasama, berfikir kritis dan kemampuan 
membantu teman. 

 

Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Ibrahim (2005 : 10), terdapat 6 langkah/tahapan utama didalam 

pelajaran yang menerapkan pembelajaran kooperatif. Langkah- langkah tersebut 
sebagai berikut: 

Tabel 1. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah laku guru 

Fase-1   

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa 

Fase-2   

Menyajikan informasi 

Guru  menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan 

Fase-3  

Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar 

Guru  menjelaskan kepada siswa bagaimana cara 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisien  

Fase-4  

Membimbing kelompok        

bekerja dan belajar  

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas mereka 

Fase-5   

Evaluasi 

Guru  mengevaluas i hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau  masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase-6    

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya 

maupun hasil belajar individu dan kelompok 

Sumber : Ibrahim (2005) 

 
Teknik Make a Match 

Make a Match yaitu suatu model pembelajaran dimana guru menyiapkan 

kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, 
sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban (Lailatu 

Zahroh, 2012: 141). Teknik ini bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan 
tingkatan kelas (Miftahul Huda, 2013: 135). 

Adapun prosedur tehnik Make a Match sebagai berikut: 

1. Guru beberapa kartu yang berisi beberapa topik yang mungkin cocok untuk sesi 
review (persiapan menjelang tes atau ujian) 

2. Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu 
3. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya. Misalnya pemegang kartu yang bertuliskan ”Tipe-tipe budaya politik 

berdasarkan sikap yang ditunjukkan” berpasangan dengan pemegang kartu 
”Budaya politik Militan” , atau pemegang kartu yang berisi tulisan ”Tipe-tipe 

Budaya Politik” berpasangan dengan pemegang kartu ”Budaya Politik Modern” 
4. Siswa bisa juga bergabung dengan 2 atau 3 siswa lain yang memegang kartu 

yang berhubungan. Misalnya pemegang kartu ”Budaya Politik Tradisional” 

membentuk kelompok dengan pemegang kartu ”Budaya Politik Santri” 
(Miftahul Huda, 2013: 138)  
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Hasil Belajar 

Menurut Sutratinah Tirtonegoro (1984: 4), hasil belajar ialah penilaian 
hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf atau 

simbol yang dapat mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh siswa atau anak 
dalam periode tertentu. Misalnya tiap catur wulan atau semester yang dinyatakan 

dalam raport. 
Sementara itu Saiful Bahri Djamarah (1999: 9) dalam bukunya yang 

berjudul “Prestasi Belajar” menyatakan bahwa hasil belajar yaitu hasil yang 

diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu, 
sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar mengajar.  

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ialah 
merupakan hasil usaha belajar yang dicapai oleh seorang siswa berupa suatu 
kecakapan dari kegiatan belajar di sekolah pada jangka waktu tertentu. Di 

Indonesia, hasil belajar dicatat dalam sebuah buku laporan (raport) dan biasanya 
dinilai dengan angka,dari angka nol sampai dengan sepuluh terutama pada siswa 

SD sampai SLTA. 
 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi 
antara berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor 

internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap 
faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar penting sekali artinya dalam rangka 
membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya. (Abu 

Ahmadi, 1984 : 130). 
Menurut Soeryabrata (1988:76), secara umum ada dua faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu: 
1. Faktor Internal 

a. Faktor Fisiologis 

b. Faktor Psikologis 
c. Minat 

d. Motivasi 
e. Bakat 
f. Intelegensi 

g. Sikap 
2. Faktor Eksternal 

a. Faktor alam/non sosial 
b. Faktor Sosial 

- Lingkungan Keluarga 

- Lingkungan Sekolah 
- Lingkungan Masyarakat 

 
METODE PENELITIAN 

Subyek, Tempat dan Waktu Penelitian 

Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini ialah siswa XI 
TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik Tahun Pelajaran 2017-2018 yang 

berjumlah 30 siswa; sedangkan tempat penelitian adalah tempat peneliti mengajar 
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yaitu di SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik. Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 
2017. 
 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan teknik siklus atau putaran dan terdiri dari tiga putaran/siklus. 
Didalam penelitian ini peneliti juga berperan sebagai pengajar di kelas yang akan 
diteliti dalam pembelajaran ini. PTK terdiri dari empat tahap yaitu :  

1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan dan Observasi 

3. Evaluasi 
4. Refleksi 
 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 
pengamatan secara langsung terhadap obyek peneliti yang diselidiki (Suharsimi 
Arikunto, 2002: 201). Tehnik ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan 

secara langsung terhadap subyek yaitu mengamati kemampuan guru dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penerapan pembelajaran 

kooperatif Make a Match dengan pemanfaatan Kartu bergambar (pakaian adat, 
rumah adat, tarian adat, alat musik tradisional dan manakan khas daerah) dan 
kartu bertuliskan nama daerah. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai penerapan 
model pembelajaran kooperatif Make a Match dengan pemanfaatan Kartu yaitu 

dengan menggunakan lembar pengamatan pembelajaran kooperatif Make a 
Match. Lembar pengamatan ini diisi oleh seorang pengamat (rekan guru). 

2. Wawancara 

Wawancara ialah metode pengumpulan yang digunakan untuk 
memperoleh informasi yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti 

dengan subyek (Suharsimi Arikunto, 2002: 202). Wawancara digunakan untuk 
memperoleh data dari guru sejawat dan juga kepala sekolah SMK Negeri 1 
Driyorejo Gresik berkaitan dengan gambaran umum SMK Negeri 1 Driyorejo 

Gresik juga kegiatan pembelajaran dengan penerapan tehnik Make a Match. 
3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data yang 
sulit diperoleh melalui lisan atau tulisan dari nara sumber yang berupa orang 
atau barang (Suharsimi Arikunto, 2002: 206) Tehnik ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang daftar nama dan jumlah guru, sarana prasarana juga 
daftar nama dan jumlah siswa Kelas XI TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo 

Gresik Tahun Pelajaran 2017/2018  
4. Tes 

Metode ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa Kelas XI 

TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik dari Siklus ke Siklus, dengan tujuan 
untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diterapkan tehnik Make a Match 
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Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan instrumen lembar observasi untuk pengamatan 
kegiatan pengelolaan pembelajaran menggunakan tehnik pembelajaran kooperatif 

Make a Match. Hasil dari observasi tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik 
prosentase dengan membandingkan prosentase antar unsur yang sama pada 

keaktifan  siswa dalam kegiatan  pembelajaran  Siklus I, Siklus II dan Siklus III  
Adapun skala penilaiannya adalah: 
1 = kurang baik 3 = baik 

2 = cukup baik 4 = sangat baik 
Membandingkan hasil belajar siswa sebagai wujud pemahaman mereka  

tentang materi Budaya Politik di Indonesia dengan penerapan pembelajaran 
kooperatif Make a Match setelah tindakan  siklus I, siklus II (setelah ada perbaikan 
pada tindakan yang  pada siklus I dianggap kurang baik) dan siklus III (setelah ada 

perbaikan pada tindakan yang pada siklus II dianggap kurang baik). Adapun 
kriterianya sebagai berikut : 

9,50 <   = Istimewa 
8,50 – 9,49  = Amat Baik 
7,50 – 8,49  = Baik 

6,50 – 7,49  = Cukup 
5,50 – 6,49  = Kurang 

< 5,49   = Amat Kurang (Sumber : Jurnal Depdiknas, 1999)  
Adapun untuk mengamati aktivitas belajar siswa pada setiap siklus 

menggunakan pernyataan verbal dengan criteria deskriptif prosentase sebagai 

berikut : 
> 66%   =  Baik 

Antara 41%-65% =  Cukup 
< 40%   = Rendah  (Jurnal Depdiknas, 1999).  
 

Indikator Keberhasilan 

Berdasarkan teori belajar tuntas, maka seorang siswa dipandang tuntas 

belajar jika ia mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan 
pembelajaran minimal 75% dari seluruh tujuan pembelajaran. Keberhasilan kelas 
dilihat dari jumlah siswa yang mampu menyelesaikan atau mencapai minimal 75% 

sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut (Mulyasa, 
2003 : 99) Jadi hasil belajar diindikatorkan dengan ketuntasan hasil belajar siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dimana setiap siswa mampu mencapai 
jumlah 75% dan sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa. 

SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik Tahun Pelajaran 2017-2018 telah 

menetapkan bahwa siswa dianggap tuntas jika ia mampu menguasai kompetensi 
minimal 75%. Penilaian di SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik Tahun Pelajaran 2017-

2018 ditunjukkan dengan nilai angka dan huruf. Dasar penilaian tersebut dapat 
dilihat pada tabel berikut:.  
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Tabel 2. Kategori Penilaian 
Normatif/Adaptif Produktif 

Nilai Huruf Angka Nilai Huruf Angka 

A 9,00 – 10,00 A 9,00 – 10,00 
B 7,51 – 8,99 B 8,00 – 8,99 

C 6,00 – 7,50 C 7,00 – 7,99 
D 0,00 – 5,99 D 0,00 – 6,99 

Sumber : SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik 2017-2018 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dasar penilaian yang diterapkan 

di SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik Tahun Pelajaran 2017-2018. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Dari hasil pengamatan observer, respon siswa terhadap pembelajaran 
kooperatif Make a Match  pada Siklus I tergambar sebagai berikut : 

1. Pada saat dilaksanakan pembelajaran Make a Match, sebagian siswa kelihatan 
bingung dan belum sepenuhnya memahami tehnik tersebut karena belum 
terbiasa. Antusias siswa, keaktifan siswa mengkomunikasikan hasil kegiatan, 

mengemukakan pendapat, keberanian bertanya, bekerjasama dalam kelompok 
masih rendah. 

2. Pelaksanaannya belum maksimal dan kurang tertib, kondisi kelas belum 
kondusif sehingga tampak kaku dan pasif.  

Berikut ini keaktifan siswa saat kegiatan pembelajaran  

Tabel 3. Lembar Observasi Keaktifan Siswa saat Kegiatan Pembelajaran 

Make a Match Siklus I 

No Kegiatan Pembelajaran Jumlah Persentase Kategori 

1 Siswa memusatkan perhatian pada 

kegiatan belajar  

14 47% Cukup 

2 Siswa menyelesaikan 

pekerjaan/tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru 

13 43% Cukup 

3 Siswa mengerjakan soal secara 

sadar tanpa ditunjuk oleh guru 

12 40% Cukup 

4 Siswa mempresentasikan hasil kerja 

di depan kelompoknya 

12 40% Cukup 

5 Siswa menghabiskan waktu belajar 

yang cukup untuk kegiatan belajar  

11 37% Cukup 

6 Siswa merasa gembira mempunyai 

keyakinan dir i dan tegar pada situasi 

yang ada 

10 33% Rendah 

7 Siswa memanfaatkan waktu luang 

sebaik mungkin untuk mencapai 

hasil belajar yang maksimal 

12 40% Cukup 

8 Siswa menanggapi hasil pengerjaan 

tugas dari kelompok lain 

11 37% Cukup 
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Lanjutan Tabel 3. Lembar Observasi Keaktifan Siswa  

saat Kegiatan Pembelajaran Make a Match Siklus I 

No Kegiatan Pembelajaran Jumlah Persentase Kategori 

9 Siswa mengajukan pendapat kepada 

guru 

11 37% Cukup 

10 Siswa mengajukan pertanyaan 

kepada guru 

13 43% Cukup 

    Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif  Make a Match  pada materi “Budaya Politik di Indonesia” di Kelas XI 

TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik Tahun Pelajaran 2017/2018. Pada siklus I 
ini ada 9 aspek berkategori cukup dan 1 aspek berkategori rendah. Yang 

berkategori rendah ialah siswa merasa gembira mempunyai keyakinan diri dan 
tegar pada situasi yang ada. Ini tidak  menggembirakan karena tidak ada yang 
berkategori baik dan ini berdampak pada hasil belajar mereka. Sedangkan untuk 

hasil belajar siswa pada Siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini.  
Tabel 4. Hasil Belajar Siswa Kelas XI TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo 

Gresik Tahun Pelajaran 2017/2018 Siklus I 

No Kategori Jumlah Presentase 

1 Tuntas 6 20% 

2 Tidak Tuntas 24 80% 

3 Nilai Tertinggi 90 - 

4 Nilai Terendah 50 - 

5 Rata-Rata 66 - 

Sumber : Hasil Peneltiian, diolah (2017) 

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa setelah penerapan Pembelajaran 
Kooperatif Make a Match siklus I dapat diketahui bahwa rata-rata ketercapaian 
kelas 66 yang tuntas belajar 6 anak (20%) dan yang tidak tuntas belajar ada 24 

anak (80%) dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah  50.  
Dari hasil evaluasi, kemudian dilakukan refleksi Pada kegiatan akhir ini 

guru mengadakan refleksi yaitu mengulas kembali secara singkat materi yang 
didiskusikan dan juga melaksanakan/mencatat hal-hal berikut : 
1. Kegiatan pembelajaran perlu dipersiapkan lebih baik lagi sehingga siswa benar-

banar memahami dan mengerti dengan diterapkannya teknik pembelajaran yang 
baru bagi siswa. 

2. Guru hendaknya lebih memotivasi siswa sehingga sikap-sikap negatif siswa 
seperti tidak memusatkan perhatian pada kegiatan belajar, tidak menyelesaikan 
pekerjaan/tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tidak mau mempresentasikan 

hasil kerja di depan kelompoknya, menghabiskan waktu belajar dengan main-
main dan sebagainya bisa diminimalisir.  

3. Bagaimanapun hasil yang diperoleh pada Siklus I perlu adanya perbaikan untuk 
putaran berikutnya. Pada putaran/siklus II guru lebih mementingkan kondisi  
siswa daripada ketercapaian materi. 

 

Siklus II 

Dari hasil pengamatan observer, respon siswa terhadap pembelajaran 
kooperatif Make a Match  tergambar sebagai berikut : 
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1. Kegiatan pembelajaran secara umum berjalan lancar dalam arti dapat 
dilaksanakan sesuai dengan rencana.  

2. Siswa mulai mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif dan lebih 

tertib, karena sebagian besar siswa sudah memahami kegiatan pembelajaran 
dengan model Make a Match 

3. Sifat-sifat negatif siswa agak berkurang, keberanian untuk melakukan aktivitas 
belajar sebagaimana yang dilaksanakan pada siklus I mulai meningkat.  

4. Ada beberapa hambatan kecil yang terjadi pada saat melakukan pembelajaran 

pada siklus II, saat guru menugaskan siswa untuk mempresentasikan hasil 
diskusi, masih ada sebagaian kecil siswa yang memanfaatkan kesempatan ini 

untuk bermain-main, mengobrol dan yang lainnya masih ada yang duduk santai 
tidak memperhatikan siswa yang sedang mempresentasikan.  

Berikut ini keaktifan siswa saat kegiatan pembelajaran :  

Tabel 5. Lembar ObseRvasi Aktivitas Belajar Siswa dengan Penerapan 

Pembelajaran Make a Match Siklus II 

No Kegiatan  Pembelajaran Jumlah Persentase Kategori 

1 Siswa memusatkan perhatian pada 

kegiatan belajar  

18 60% Baik 

2 Siswa menyelesaikan 

pekerjaan/tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru 

16 53% Cukup 

3 Siswa mengerjakan soal secara sadar 

tanpa ditunjuk oleh guru 

16 53% Cukup 

4 Siswa mempresentasikan hasil kerja 

di depan kelompoknya 

18 60% Baik 

5 Siswa menghabiskan waktu belajar 

yang cukup untuk kegiatan belajar  

15 50% Cukup 

6 Siswa merasa gembira mempunyai 

keyakinan dir i dan tegar pada situasi 

yang ada 

15 50% Cukup 

7 Siswa memanfaatkan waktu luang 

sebaik mungkin untuk mencapai 

hasil belajar yang maksimal 

16 53% Cukup 

8 Siswa menanggapi hasil pengerjaan 

tugas dari kelompok lain 

15 58% Cukup 

9 Siswa mengajukan pendapat kepada 

guru 

15 50% Cukup 

10 Siswa mengajukan pertanyaan 

kepada guru 

18 60% Baik 

    Sumber : Hasil Peneltiian, diolah (2017) 
Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif Make a Match di Kelas XI TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik ada 
3 aspek dari aktivitas siswa berkategori baik, dan selebihnya berkategori cukup. 

Yang berkategori baik ialah dalam hal memusatkan perhatian pada kegiatan 
belajar, mempresentasikan hasil kerja di depan kelompoknya, dan mengajukan 
pertanyaan kepada guru; sedangkan yang berkategori cukup adalah dalam hal 

menyelesaikan pekerjaan/tugas-tugas yang diberikan oleh guru, mengerjakan soal 
secara sadar tanpa ditunjuk oleh guru, menghabiskan waktu belajar yang cukup 

untuk kegiatan belajar, merasa gembira mempunyai keyakinan diri dan tegar pada 
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situasi yang ada, memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin untuk mencapai hasil 
belajar yang maksimal, menanggapi hasil pengerjaan tugas dari kelompok lain, 
dan mengajukan pendapat kepada guru. Ini cukup mengembirakan bila 

dibandingkan saat siklus I. Sedangkan untuk hasil belajar siswa pada Siklus I dapat 
dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 6. Hasil Belajar Siswa Kelas XI TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo 

Gresik Tahun Pelajaran 2017/2018 Siklus II 

No Kategori Jumlah Presentase 

1 Tuntas 16 53% 

2 Tidak Tuntas 14 47% 

3 Nilai Tertinggi 95 - 

4 Nilai Terendah 55 - 

5 Rata-Rata 72 - 

Sumber : Hasil Peneltiian, diolah (2017) 
Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa setelah penerapan Pembelajaran 

Kooperatif Make a Match siklus II dapat diketahui bahwa rata-rata ketercapaian 
kelas 72 yang tuntas belajar 16 anak (53%) dan yang tidak tuntas belajar ada 14 
anak (47%) dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah  55.  

Pada kegiatan akhir ini guru mengadakan refleksi  yaitu mengulas kembali 
secara singkat materi yang didiskusikan dan juga melaksanakan pencatatan 

berikut: 
1. Kegiatan pembelajaran perlu dipersiapkan lebih baik lagi sehingga siswa benar-

benar memahami dan mengerti dengan diterapkannya tehnik pembelajaran yang 

baru bagi siswa. 
2. Guru hendaknya lebih memotivasi siswa sehingga sikap-sikap negatif siswa 

seperti tidak memusatkan perhatian pada kegiatan belajar, tidak menyelesaikan 

pekerjaan/tugas-tugas yang diberikan oleh guru,  tidak mau mempresentasikan 
hasil kerja di depan kelompoknya, menghabiskan waktu belajar dengan main-

main dan sebagainya bisa lebih diminimalisir.  
 
Siklus III 

Dari hasil pengamatan observer, respon siswa terhadap pembelajaran 
kooperatif Make a Match  tergambar sebagai berikut :  

a. Hasil pengamatan guru terhadap kegiatan pembelajaran menunjukkan banyak 
peningkatan aktifitas dan motivasi belajar siswa, dibandingkan dengan siklus I 
dan siklus II. 

b. Selama mengerjakan soal, siswa dengan serius. Demikian juga saat 
mempresentasikan hasil pekerjaannya, banyak siswa yang mulai percaya diri 

untuk tampil dihadapan teman-temannya yang lain. 
c. Tugas yang diberikan oleh guru dikerjakan dengan sungguh-sungguh. 
d. Dari pengamatan guru kelas dan guru mitra yang dilakukan sejak awal sampai 

akhir pembelajaran diperoleh fakta bahwa pada siklus III siswa lebih aktif, 
siswa sudah memahami metode kooperatif Make a Match, penguasaan diri 

lebih terkontrol, kerjasama dalam kelompok sudah kompak, keberanian 
bertanya, mengemukakan pendapat merata karena hampir semua siswa 
memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang positif tersebut. 

Berikut ini keaktifan siswa saat kegiatan pembelajaran :  
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Tabel 7. Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa dengan Penerapan 

Pembelajaran Make a Match Siklus III 

No Kegiatan  Pembelajaran Jumlah Persent Kategori 

1 Siswa memusatkan perhatian pada 

kegiatan belajar  

26 87% Baik 

2 Siswa menyelesaikan 

pekerjaan/tugas-tugas yang diberikan 

oleh guru 

25 83% Baik 

3 Siswa mengerjakan soal secara sadar 

tanpa ditunjuk oleh guru 

25 83% Baik 

4 Siswa mempresentasikan hasil kerja 

di depan kelompoknya 

26 87% Baik 

5 Siswa menghabiskan waktu belajar 

yang cukup untuk kegiatan belajar  

24 80% Baik 

6 Siswa merasa gembira mempunyai 

keyakinan dir i dan tegar pada situasi 

yang ada 

24 80% Baik 

7 Siswa memanfaatkan waktu luang 

sebaik mungkin untuk mencapai hasil 

belajar yang maksimal 

22 73% Baik 

8 Siswa menanggapi hasil pengerjaan 

tugas dari kelompok lain 

23 77% Baik 

9 Siswa mengajukan pendapat kepada 

guru 

24 80% Baik 

10 Siswa mengajukan pertanyaan kepada 

guru 

27 90% Baik 

    Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif  Make a Match pada materi Budaya Politik di Indonesia  di Kelas XI 
TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik Tahun Pelajaran 2017-2018 pada siklus 
III ini adalah semua aspek dari aktifitas siswa berkategori baik; ini sangat 

menggembirakan karena ini berdampak pada peningkatan hasil  belajar.  
Sedangkan untuk hasil belajar siswa pada Siklus I dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 
Tabel 8. Hasil Belajar Siswa Kelas XI TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo 

Gresik Tahun Pelajaran 2017/2018 Siklis III 

No Kategori Jumlah Presentase 

1 Tuntas 30 100% 

2 Tidak Tuntas - - 

3 Nilai Tertinggi 95  

4 Nilai Terendah 75  

5 Rata-Rata 83  

Sumber : Hasil Peneltiian, diolah (2017) 
Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa setelah penerapan Pembelajaran 

Kooperatif Make a Match siklus III dapat diketahui bahwa rata-rata ketercapaian 
kelas 83 yang tuntas belajar 30 anak (100%) dan tidak ada yang tidak tuntas 

belajar  (0%) dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah  75.  
Dari tahapan diatas, dapat direfleksikan bahwa kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan pembelajaran kooperatif Make A Match berjalan dengan 
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dinamis, antusias siswa dalam mengikuti berbagai aktifitas kegiatan belajar 
mengalami kemajuan yang pesat.  

Kondisi siklus III sudah menyenangkan peserta didik, materi yang 

disampaikan melalui evaluasi dapat dikerjakan olehsiswa, peserta didik menikmati 
karena bekerja dalam kelompok. Daya serap untuk tes tertulis juga terjadi 

peningkatan. 
 

Pembahasan 

Berikut analisis aktivitas belajar siswa  saat penerapan pembelajaran 
kooperaratif Make a Match Siklus I, Siklus II dan Siklus III.  

Tabel  9. Aktivitas Belajar Siswa dengan Penerapan Pembelajaran Make a 

Match Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

No Aspek yang Diamati 
      Siklus I     Siklus II      Siklus III 

JML Persen JML Persen JML Persen 

1 Siswa memusatkan perhatian pada 

kegiatan belajar  

14 47% 18 60% 26 87% 

2 Siswa menyelesaikan 

pekerjaan/tugas-tugas yang diberikan 

oleh guru 

13 43% 16 53% 25 83% 

3 Siswa mengerjakan soal secara sadar 

tanpa ditunjuk oleh guru 

12 40% 16 53% 25 83% 

4 Siswa mempresentasikan hasil kerja 

di depan kelompoknya 

12 40% 18 60% 26 87% 

5 Siswa menghabiskan waktu belajar 

yang cukup untuk kegiatan belajar  

11 37% 15 50% 24 80% 

6 Siswa merasa gembira mempunyai 

keyakinan dir i dan tegar pada situasi 

yang ada 

10 33% 15 50% 24 80% 

7 Siswa memanfaatkan waktu luang 

sebaik mungkin untuk mencapai hasil 

belajar yang maksimal 

12 40% 16 53% 22 73% 

8 Siswa menanggapi hasil pengerjaan 

tugas dari kelompok lain 

11 37% 15 58% 23 77% 

9 Siswa mengajukan pendapat kepada 

guru 

11 37% 15 50% 24 80% 

10 Siswa mengajukan pertanyaan 

kepada guru 

13 43% 18 60% 27 90% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa ;  

1. Siswa memusatkan perhatian pada kegiatan belajar pada siklus I ada 14 anak 

(47%) dan setelah tindakan pada siklus II bertambah menjadi 18 anak (60%) 
dan pada siklus III lebih banyak lagi menjadi 26 anak (87%). 

2. Siswa menyelesaikan pekerjaan/tugas-tugas yang diberikan oleh guru pada 
siklus I ada 13 anak (43%) dan setelah tindakan pada siklus II bertambah 
menjadi 16 anak (53%) dan pada siklus III bertambah  lagi menjadi  25 anak  

(83%). 
3. Siswa mengerjakan soal secara sadar tanpa ditunjuk oleh guru pada siklus I 

ada  12 anak (40%) dan setelah tindakan pada siklus II bertambah menjadi 16 
anak (53%) dan pada siklus III bertambah lagi menjadi 25 anak (83%). 
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4. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas pada siklus I  
12 anak (40%) dan setelah tindakan pada siklus II bertambah menjadi 18 anak 
(60%) dan pada siklus III bertambah lagi menjadi 26 anak (87%). 

5. Siswa menghabiskan waktu belajar yang cukup untuk kegiatan belajar pada 
siklus I 11 anak (37%) dan setelah tindakan pada siklus II bertambah menjadi  

15 anak (50%) dan pada siklus III bertambah lagi menjadi 24 anak (80%). 
6. Siswa merasa gembira, mempunyai keyakinan diri dan tegar pada situasi yang 

ada pada siklus I 10 anak (33%) dan setelah tindakan  pada siklus II  

bertambah menjadi 15 anak (50%) dan pada siklus III bertambah lagi menjadi 
24 anak (80%). 

7. Siswa memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin untuk mencapai hasil 
belajar yang maksimal pada siklus I ada 12 anak (40%) dan setelah tindakan 
pada siklus II bertambah menjadi 16 anak (53%) dan pada siklus III 

bertambah lagi menjadi 22 anak (73%). 
8. Siswa menanggapi hasil pengerjaan tugas dari kelompok yang lain pada siklus 

I  ada 11 anak (37%) dan setelah tindakan  pada siklus II bertambah menjadi 
15 anak (58%) dan pada siklus III lebih tinggi lagi menjadi 23 anak (77%). 

9. Siswa mengajukan pendapat kepada guru pada siklus I ada 11 anak (37%) dan 

setelah tindakan pada siklus II bertambah menjadi 18 anak (60%) dan pada 
siklus III bertambah lagi menjadi 27 anak (90%). 

10. Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru pada siklus I ada 13 anak (43%)  
dan setelah tindakan pada siklus II bertambah menjadi 18 anak (60%) dan 
pada siklus III bertambah lagi menjadi 27 anak (90%) 

Berikut ini analisis hasil belajar siswa XI TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo 
Gresik Tahun Pelajaran 2017-2018 saat penerapan pembelajaran kooperatif  Make 

a Match  Siklus I, Siklus II dan Siklus III 
Tabel 10. Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas XI TITL 1 SMK Negeri 1 

Driyorejo Gresik saat Penerapan Pembelajaran Kooperatif  Make a Match 

Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

No Kategori 
Siklus 

I II III 

1 Tuntas 6 16 30 

2 Tidak Tuntas 24 14 - 

3 Nilai Tertinggi 90 95 95 

4 Nilai Terendah 50 55 75 

5 Rata-Rata 66 72 83 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan hasil dari penerapan pembelajaran kooperatif Make a Mtach  
pada siklus I, siklus II dan siklus III terjadi perubahan positif yang sangat berarti 
dalam kegiatan pembelajaran  Budaya Politik di Indonesia di kelas XI TITL 1 

SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik. Perubahan ini terjadi setelah penerapan model 
pembelajaran koopertif Make a Match. 

Terdapat kenaikan rata-rata kelas, saat penerapan pembelajaran kooperatif  
Make a Match siklus I, rata-rata kelas adalah 66, sesudah penerapan pembelajaran 
kooperarif Make a Match siklus II rata-rata kelasnya adalah 72 dan saat penerapan 

pembelajaran kooperatif Make a Match siklus III menjadi 83. 
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Siswa yang tuntas belajar, saat penerapan pembelajaran kooperatif Make a 
Match siklus I ada 6 anak (33%) anak, setelah penerapan pembelajaran kooperatif 
Make a Match siklus II ada 16 anak (53%) dan saat penerapan pembelajaran 

kooperatif Make a Match  siklus III ada 30 anak (100%). 
Siswa yang tidak tuntas belajar, saat penerapan pembelajaran kooperatif  

Make a Match siklus I ada 24 anak (67%), setelah penerapan pembelajaran 
kooperati Make a Match siklus II ada 14 anak (47%) dan setelah penerapan 
pembelajaran kooperati Make a Match  siklus III tidak ada anak yang tidak tuntas 

belajar (0%). 
Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan pembelajaran 

dengan metode kooperatif Make a Match, yang ditandai dengan aktivitas belajar 
siswa dan perolehan hasil tes yang meningkat disebabkan oleh :   
1. Motivasi belajar siswa pada pembelajaran Budaya Politik di Indonesia 

2. Kemampuan dan keterampilan cara belajar siswa meningkat.  
3. Kerjasama dalam kelompok kompak. 

Kegiatan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif  
Make a Mtach, selain dapat meningkatkan hasil belajar yang tinggi, juga dapat 
dijadikan sebagai sarana untuk memupuk rasa persatuan, memperlancar 

komunikasi, membentuk sifat yang tidak egois, tidak menang sendiri dan 
memupuk rasa tanggung jawab  siswa baik didalam kelompok maupun individual. 

Dengan demikian beban guru menjadi berkurang dan aktivitas siswa semakin 
menonjol. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas XI TITL 1 SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik tahun pelajaran 2017/2018 

pada materi Budaya Politik di Indonesia yaitu terdapat kenaikan rata-rata kelas, 
saat penerapan pembelajaran kooperatif Make a Match pada siklus I rata-rata kelas 

adalah 66, pada siklus II rata-rata kelas meningkat menjadi  72 dan pada siklus III 
lebih meningkat lagi menjadi 81. 
 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat disarankan, 

yaitu:  
1. Model pembelajaran yang variatif membuat siswa merasa tidak bosan, untuk itu 

guru hendaknya dapat menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan 

tidak monoton terpaku pada metode konvensional. 
2. Model pembelajaran Make a Match dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran yang inofatif bagi guru yang memiliki permasalahan tentang hasil 
dan aktivitas belajar siswa yang kurang. 

3. Sebelum penerapan model pembelajaran Make a Match ini hendaknya guru 

mempersiapkan dan membuat perencanaan yang baik sehingga pembelajaran 
dapat berjalan dengan baik 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan Volume IV, Nomor 4, Agustus 2018  

 

Sholihin    571  

4. Kekurangan dari pembelajaran kooperatif Make a Match dengan pemanfaatan 
kartu adalah timbulnya kejenuhan kelompok, untuk itu guru harus pandai dalam 
menempatkan siswa dalam kelompok 
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