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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

PKn Siswa Kelas IIIB SD Negeri 017 Purnama tahun pelajaran 2016/2017 

melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. Jumlah siswa 

dalam penelitian ini sebanyak 23 orang siswa. Tindakan yang dilakukan dengan 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. Dalam pembelajaran 

PKn melalui pembelajaran kooperatif tipe Make A Match menunjukkan hasil 

belajar siswa kelas IIIB SD Negeri 017 Purnama meningkat. Hal ini terlihat dari 

hasil penelitian siklus pada I terdapat 12 siswa yang tuntas belajar dengan 

persentase ketuntasan 47,8% dan rata-rata kelas mencapai 70,43. Pada siklus II 

meningkat menjadi 21 siswa yang tuntas belajar dengan persentase ketuntasan 

91,3% serta rata-rata kelas 88,26. Dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar 

PKn siswa kelas IIIB SD Negeri 017 Purnama tahun pelajaran 2016/2017. 

 

Kata Kunci : Hasil Belajar PKn, Pembelajaran Kooperatif, Tipe Make A Match 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 

disebutkan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu program 

pendidikan yang dibutuhkan siswa untuk membentuk watak dan tingkah laku yang 

baik sebagai warga negara, karena PKn adalah pendidikan berdasarkan nilainilai 

Pancasila sebagai sarana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai dan moral 

yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan menjadi jati diri 

bangsa dan diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. PKn dapat 

memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup suatu negara. Mata 

pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 
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warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

PKn selama ini masih dianggap mudah oleh siswa dan beranggapan bahwa 

PKn kurang mementingkan aspek penalaran seperti pelajaran eksakta, selain itu 

guru kurang memanfaatkan media yang tersedia sehingga siswa terlihat kurang 

bersemangat dan tidak aktif dalam pembelajaran, guru juga kurang memperhatikan 

karakteristik siswa dalam kegiatan belajar mengajar yaitu siswa masih suka 

bermain dan aktif bergerak sehingga siswa justru asyik bermain sendiri dan tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru saat proses belajar mengajar. Proses belajar 

mengajar yang baik menuntut siswa untuk lebih aktif sehingga proses belajar 

mengajar harus mencerminkan komunikasi dua arah, tidak sekedar pemberian 

informasi searah dari guru tanpa mengembangkan mental siswa. Siswa merupakan 

pusat dari kegiatan belajar mengajar, maka siswa perlu dibiasakan untuk 

memecahkan masalah, mengajak siswa berpikir, berdiskusi dengan temannya, dan 

memahami materi pelajaran, namun kenyataanya guru masih menggunakan model 

pembelajaran yang kurang variatif dan tidak memanfaatkan media sebagai alat 

bantu belajar sehingga siswa merasa bosan dan kurang berpartisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran PKn. Hal inilah yang menjadikan mata pelajaran PKn 

kurang disukai oleh siswa. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan hasil belajar PKn 

yang tidak memuaskan dan siswa belum mampu menunjukkan perilaku sebagai 

warga negara Indonesia yang cerdas dan baik, masih ada siswa yang berperilaku 

kurang baik misalnya mencontek, kurang menghargai teman, dan sebagainya. 

Permasalahan ini juga terjadi di SD Negeri 017 Purnama. Siswa kelas IIIB 

belum menunjukkan aktivitas belajar dan hasil belajar yang optimal. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengamatan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn 

khusususnya pada materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia masih tergolong 

rendah. Masih banyak siswa kelas IIIB yang belum dapat memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Hasil belajar siswa kelas IIIB pada mata 

pelajaran PKn sebesar 43,3% dengan rata-rata nilai 67, dan sebesar 56,7% siswa 

belum mencapai KKM. 

Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKn kelas IIIB disebabkan oleh 

beberapa hal, salah satunya adalah penyampaian materi pembelajaran oleh guru 

dengan menggunakan metode dan teknik yang kurang tepat. Guru dalam 

pembelajaran PKn di kelas masih menggunakan metode ceramah yang kadang 

diselingi dengan tanya jawab kepada siswa, selanjutnya siswa disuruh 

mengerjakan latihan soal oleh guru. Penggunaan metode dan teknik yang kurang 

tepat ini akan membawa kondisi tidak nyaman bagi siswa dalam pembelajaran 

sehingga muncul perilaku-perilaku siswa yang tidak kondusif sebagai akibat dari 

rasa jenuh siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu 

alternatif pemecahan maslah agar dapat memberi perubahan yang lebih baik dalam 

menguasai materi pembelajaran PKn. 

Berdasarkan rendahnya hasil pembelajaran PKn terutama pda materi bangga 

sebagai bangsa Indonesia maka diperlukan model pembelajaran yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Dalam model 
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pembelajaran tersebut siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Langkah-langkah 

penerapan pendekatan Make A Match secara sistematis yaitu guru menyiapkan 

kartu yang berisi pertanyaan dan kartu yang berisi jawabannya, setiap siswa 

mencari kartu jawaban yang cocok dengan kartu pertanyaan. Dengan demikian 

siswa belajar PKn tidak hanya mendengarkan guru didepan kelas namun siswa 

aktif dalam pembelajaran PKn. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IIIB SD Negeri 017 Purnama 

Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar PKn 

materi Bangga sebagai Bangsa Indonesia pada siswa kelas IIIB SD Negeri 017 

Purnama? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IIIB SD Negeri 017 Purnama pada pelajaran PKn materi 

Bangga sebagai Bangsa Indonesia. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman berharga 

dengan mengikuti pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa kelas 

IIIB SD Negeri 017 Purnama menjadi lebih kritis. 

2. Bagi guru, penellitian ini diharapkan mampu memotivasi guru untuk 

senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match, sehingga aktivitas dan hasil 

belajar siswa semakin meningkat. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi 

positif untuk meningkatkan kualitas akademik sehingga citra sekolah di 

masyarakat akan semakin baik. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil Belajar 

Seorang siswa dikatakan telah belajar jika adanya perubahan tingkah laku 

yang menetap, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan tingkah laku 

pada siswa tersebut merupakan hasil dari belajar. 

Beberapa ahli menyatakan hasil belajar sebagai berikut: (1) Mudjiono dan 

Dimyati (2009) hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa dalam bentuk 

angka-angka setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian belajar di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar yang 

diperoleh siswa merupakan pedoman bagi guru untuk mengetahui sejauh mana 
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siswa mengetahui dan menguasai materi yang diajarkan. (2) Gagne (Suprijono, 

2011) mengemukakan hasil belajar adalah berupa informasi verbal, keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. (3) Menurut Bloom 

(Suprijono, 2011) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Domain kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

menguraikan dan menentukan hubungan, mengorganisasikan, serta merencanakan. 

Domain afektif meliputi sikap menerima, memberikan respon, menilai, 

mengorganisasikan dan karakter. Domain psikomotor mencakup keterampilan 

produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku individu meliputi aspek kognitif, psikomotorik dan afektif yang diperoleh 

melalui proses belajar. 

 

Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif menurut pendapat ahli sebagai berikut: (1) Slavin 

(dalam Solihatin dan Rahardjo, 2008) Pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompokkelompok kecil 

secara kolaboratif dan anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur 

kelompoknya yang bersifat heterogen. (2) Menurut Edmund T. Emmer dan Mary 

Claire Gelwers cooperative learning (CL) provides an alternative to competitive 

or individualistic classroom activities by encouraging collaboration among 

students in small groups atau pembelajaran kooperatif menyediakan alternatif 

untuk berkompetisi secara individual maupun dengan kelompok dalam aktivitas 

pembelajaran dengan memotivasi kolaborasi siswa dalam kelompok kecil. (The 

Elementary School Jurnal: 75). (3) Stahl (dalam Solihatin dan Rahardjo, 2008) 

mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif menempatkan siswa sebagai 

bagian dari suatu sistem kerjasama dalam mencapai suatu hasil yang optimal 

dalam belajar. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan sistem kerjasama dalam 

kelompok-kelompok kecil sebagai strategi pembelajarannya sehingga mampu 

memberikan motivasi siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran. 

Menurut pendapat Anita Lie (dalam Taniredja, dkk, 2011) model 

pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada 

unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakanya dengan 

pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prosedur 

pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan pendidik mengelola 

kelas dengan lebih efektif. Lima unsur pembelajaran kooperatif menurut Roger 

dan David Johnson (Sofan Amri dan Iif Khairu, 2010) yaitu: (1) Saling 

ketergantungan positif, (2) tanggung jawab perseorangan, (3) tatap muka, (4) 

komunikasi antar anggota, (5) evaluasi proses kelompok. 

Slavin (dalam Taniredja, dkk, 2011) mengemukakan bahwa tujuan 

pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan 

sistem kompetisi, di mana keberhasilan indvidu diorientasikan pada kegagalan 

orang lain. Sedangkan tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi 

dimana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 

kelompoknya.  
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Model pembelajaran kooperatif meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah yang ditemuinya selama proses pembelajaran, karena siswa 

dapat bekerjasama dengan siswa lainya dalam kelompok untuk menemukan 

pemecahan terhadap masalah materi pelajaran yang dihadapi. 

 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

Make A Match atau mencari pasangan merupakan salah satu teknik 

pembelajaran kooperatif yang bisa mengembangkan kemampuan siswa. Metode 

ini sangat disenangi oleh siswa karena tidak menjemukan, karena guru memancing 

kreativitas siswa menggunakan media (Sofan Amri dan Iif Khairu, 2010). Metode 

Make A Match adalah metode pembelajaran aktif untuk mendalami atau melatih 

materi yang telah dipelajari. Setiap siswa menerima satu kartu. Kartu itu bisa berisi 

pertanyaan, bisa berisi jawaban. Selanjutnya mereka mencari pasangan yang cocok 

sesuai dengan kartu yang dipegang. Metode make a match dapat menciptakan 

suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, materi yang disampaikan akan lebih 

menarik perhatian siswa serta mampu memupuk kerjasama siswa dapat 

memecahkan masalah dalam pembelajaran. 

Langkah-langkah kooperatif pembelajaran tipe Make A Match adalah 

sebagai berikut 1) Guru membagi komunitas kelas menjadi 3 kelompok. 

Kelompok pertama adalah kelompok pembawa kartu pertanyaan, kelompok kedua 

adalah kelompok pembawa kartu jawaban, dan kelompok ketiga adalah kelompok 

penilai. 2) Guru mengatur posisi kelompok 0 kelompok tersebut menjadi huruf 

berbentuk U, kelompok pertama kedua saling berhadapan. 3) Guru menyiapkan 

beberapa kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban yang cocok untuk sesi review 

dan dibagikan kepada kelompok pertama dan kelompok kedua. 4) Guru 

membunyikan peluit sebagai tanda agar kelompok pertama dan kelompok kedua 

saling bergerak mencari pasangan pertanyaan-pertanyaan yang cocok. 5) Beri 

kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, hasil diskusi ditandai dengan 

pasangan-pasangan antara anggota kelompok pembawa kartu soal dengan 

pembawa kartu jawaban. 6) Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk harus 

menunjukkan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok penilai. 7) Kelompok ini 

kemudian membacakan apakah pasangan jawaban itu cocok, lalu dilakukan 

penilaian. 8) Babak selanjutnya kelompok penilai pecah menjadi kelompok 

pertama dan kelompok kedua. Lalu kelompok pertama dna kedua pada babak 

pertama bergabung menjadi kelompok penilai. 9) Lakukan permaikan Make A 

Match seperti pada babak pertama. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu, dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IIIB SD Negeri 017 Purnama tahun 

pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 23 orang siswa, yang terdiri dari 13 orang 

siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. Penelitian dilaksanakan pada 

semester genap tahun pelajaran 2016/2017 yaitu dari bulan Februari 2017 sampai 

dengan bulan April 2017. 

 

 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                     Volume IV, Nomor 4, Juli 2018 
 

Suparmi   451  
 

Prosedur Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 

terdiri dari dua siklus.  

Arikunto, dkk (2009) proses tindakan yang dilakukan dalam penelitian 

tindakan kelas ini dapat di lihat pada gambar 1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IIIB SD Negeri 017 Purnama tahun 

pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 23 orang siswa, yang terdiri dari 13 orang 

siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekni 

tes dan teknik non tes. Teknik tes dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis. 

Teknik non tes yang digunakan adalah observasi aktivitas guru dan siswa, dan 

dokumentasi. 

 

Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Data kuantitatif ini disajikan 

dalam bentuk persentase. Langkah – langkah untuk menganalisis data sebagai 

berikut Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis, Menghitung persentase 

ketuntasan belajar secara klasikal menggunakan rumus, Menghitung Mean (rata – 

rata). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Pada tahap perencanaan ini peneliti mengadakan perencanaan untuk 

mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. Kegiatan-kegiatan yang 

terdapat dalam tahap perencanaan ini adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi 

masalah; 2) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru; 3) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

Gambar 1. Siklus PTK 

Menurut Arikunto 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora                     Volume IV, Nomor 4, Juli 2018 
 

Suparmi   452  
 

materi yang akan dilaksanakan pada siklus I; 4) Merancang media berupa kartu 

pertanyaan dan kartu jawaban; 5) Menyusun tes formatif. 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dilakukan pada tanggal 13 dan 15 

Maret 2017. Materi pokok yang dibahas pada siklus II ini adalah tentang 

Kebhinekaan Bangsa Indonesia. Siklus II terdiri dari dua pertemuan, dimana 

alokasi waktu setiap pertemuan adalah 2×35 menit. 

Tahap pelaksanaan tindakan ini meliputi: (1) menyiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) menyiapkan media berupa kartu pertanyaan 

dan kartu jawaban; (3) mengadakan presensi; (3) melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan pembelajaran kooperatif tipe make a match; (4) melaksanakan tes 

formatif bagi siswa. 

Observasi yang dilakukan pada siklus I terlihat beberapa aktivitas siswa 

dalam setiap proses pembelajaran. Adapun aktivitas belajar siswa lainnya dalam 

penerapan model pembelajaran koopertaif tipe Make A Match dapat dilihat pada 

tabel berikut  

Tabel 1 Ativitas Siswa Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Hasil data pada tabel 1 dapat diketahui persentase keseluruhan indikator 

aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 76,18%. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hasil observasi aktivitas belajar siswa belum berhasil untuk 

mencapai indikator yang ditentukan pada aktivitas belajar siswa ≥75%. 

Adapun hasil observasi performansi guru dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 

1 2

1
Keberanian siswa dalam bertanya kepada 

guru
76,09 82,6

2
Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan 

karti soal/ jawaban
82,61 80,43

3
Kreativitas siswa dalam mencari pasangan 

kartu
72,83 81,52

4
Kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

tugas kelompok yang diberikan
66 83,70

5
Keberanian siswa dalam mempresentasikan 

tugas hasil kelompok
61 80,4

6
Hubungan kerjasama siswa pada saat kerja 

kelompok
73,9 72,83

72,10 80,25

% Pertemuan 

Ke -Aspek yang DiamatiNo

Rata - rata

Rata - rata Aktivitas Siswa Siklus I 76,18
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Tabel 2 Aktivitas Guru Siklus I

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Nilai performansi guru merupakan gabungan antara nilai APKG 1 dan 

APKG 2. Sehingga perolehan nilai performansi guru pada silkus I adalah 90,39. 

Kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Make A Match pada materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia pada siklus I belum 

menunjukkan hasil yang memuaskan bagi peneliti. Hal ini ditujukkan pada hasil 

tes, aktivitas siswa, serta performansi guru yang kurang maksimal. 

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran yang dilakukan guru 

belum mencapai indikator yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain Siswa belum terbiasa dengan pembelajaran kooperatif tipe Make 

A Match. Siswa belum paham cara kerja dalam menggunakan kartu jawaban dan 

kartu pertanyaan karena guru kurang memberikan bimbingan dan arahan kepada 

siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Make A Match. Perhatian siswa pada materi kurang karena ceramah yang 

dilakukan peneliti kurang interaktif sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa 

hanya sedikit. Guru kurang bisa memberikan perhatian kepada siswa dan kurang 

memberi kesempatan siswa untuk bertanya serta menanggapi materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Dari hasil refleksi diatas, dibutuhkan perbaikan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Peneliti/guru harus lebih memberikan bimbingan dan pengarahan 

mengenai langkah-langkah pembelajaran kooperatif make a match. Guru juga 

perlu meyajikan media pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa serta 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menanggapi maupun menanyakan hal-

hal yang berkaitan dengan materi. Guru harus lebih memotivasi dan membimbing 

siswa agar mau bekerjasama dalam kelompoknya, selain itu guru juga perlu 

memberikan penguatan agar siswa mau aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. 

 

Siklus II 

Perencanaan siklus II didasarkan pada hasil observasi, evaluasi dan refleksi 

pada siklus I yang belum memenuhi indikator keberhasilan pembelajaran, 

sehingga diharapkan pada siklus II ini kekurangan-kekurangan yang dimiliki dapat 

diperbaiki. Hal-hal yang dilakukan dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan 

pada siklus I adalah: 1) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru; 2) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai 

dengan materi yang akan dilaksanakan pada siklus I; 3) Merancang media berupa 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban; 4) Menyusun tes formatif. 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dilakukan pada tanggal 27 dan 29 

Maret 2017. Materi pokok yang dibahas pada siklus II ini adalah tentang Tokoh 

No Aspek Penilaian Nilai Skor Nilai Akhir

1 APKG 1 89,17 1 89,17

2 APKG 2 91 2 182

3 271,17

90,39

Jumlah

Nilai Performansi Guru
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Proklamator Bangsa Indonesia. Siklus II terdiri dari dua pertemuan, dimana 

alokasi waktu setiap pertemuan adalah 2×35 menit. 

Tahap pelaksanaan tindakan pada siklus II ini meliputi hal-hal berikut: (1) 

melaksanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) menyiapkan media 

berupa kartu pertanyaan dan kartu jawaban, lembar kegiatan siswa; (3) 

mengadakan presensi; (4) melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran 

kooperatif tipe make a match; (5) Melaksanakan tes formatif bagi siswa. 

Aktivitas belajar siswa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Make A Match dapat dilihat pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3 Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Data hasil aktivitas belajar siklus II pada tabel di atas dapat diketahui 

persentase rata-rata keseluruhan indikator aktivitas belajar siswa pada siklus II 

sebesar 88,86%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil observasi aktivitas 

belajar siswa berhasil untuk mecapai skor rata-rata aktivitas belajar siswa ≥75%. 

Observasi proses pembelajaran berikutnya adalah performansi guru. Nilai 

performansi guru pada siklus II sudah menunjukkan adanya peningkatan dari 

observasi siklus I. Peningkatan nilai performansi guru pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Aktivitas Guru Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 

1 2

1
Keberanian siswa dalam bertanya kepada 

guru
80,43 93,48

2
Keterlibatan siswa dalam mencari pasangan 

karti soal/ jawaban
86 88,0

3
Kreativitas siswa dalam mencari pasangan 

kartu
91,30 89,13

4
Kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

tugas kelompok yang diberikan
88,0 95,65

5
Keberanian siswa dalam mempresentasikan 

tugas hasil kelompok
81,5 89

6
Hubungan kerjasama siswa pada saat kerja 

kelompok
90,22 93,48

86,23 91,49

No Aspek yang Diamati
% Pertemuan 

Rata - rata

Rata - rata Aktivitas Siswa Siklus II 88,86

No Aspek Penilaian Nilai Skor Nilai Akhir

1 APKG 1 89,36 1 89,36

2 APKG 2 92,49 2 184,98

3 274,34

91,45

Jumlah

Nilai Performansi Guru
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Pada tabel 4 menampilkan performansi guru sudah baik, ditandai adanya 

peningkatan yang signifikan baik pada pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) maupun pada pelaksanaan pembelajaran pada siklus II. 

Perbaikan yang dilakukan oleh guru ternyata dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match pada materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia pada 

siklus II meningkat dari rata-rata 71,33 menjadi 88. Kenaikan ini menunjukkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini ditujukkan pada hasil tes, aktivitas siswa, serta 

performansi guru yang meningkat. 

Pembelajaran yang dilakukan guru sudah mencapai indikator yang 

diharapkan. Hal ini karena guru sudah memberikan perbaikan antara lain (1) guru 

sudah memberikan bimbingan dan pengarahan mengenai langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif Make A Match pada siswa yang kebanyakan belum 

terbiasa dengan pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. (2) guru meyajikan 

media pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa yaitu dengan 

menggunakan gambar yang dilengkapi dengan pemutaran suara pembacaan naskah 

proklamasi oleh Soekarno, serta guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menanggapi pembacaan naskah proklamasi maupun menanyakan hal-hal yang 

berkaitan dengan materi. 

Hasil dari pelaksanaan siklus II tidak perlu adanya revisi karena sudah 

mencapai indikator keberhasilan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 

tipe Make A Match. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan tes formatif I diketahui data nilai rata-rata kelas, persentase  

ketuntasan belajar. Adapun rincian paparan hasil tes formatif siklus I dapat dilihat 

pada tabel 5. 

Tabel 5 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Jumlah 

Siswa
Persentase

45  - 50 2 9%

51  - 56 3 13%

57  - 62 3 13%

63  - 68 3 13%

69  - 74 1 4%

75  - 80 7 30%

81  - 86 0 0%

87  - 92 3 13%

93  - 100 1 4%

Siklus I

Interval

Rata - rata

Jumlah Siswa 

Tuntas

Persentase Siswa 

Tuntas

70,43

11

47,8%
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Dari tabel 5 diketahui bahwa rata-rata kelas pada siklus I mencapai 70,43; 

sedangkan ketuntasan belajar klasikal pada siklus I adalah 47,8%. 

Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match, maka perolehan hasil belajar siswa 

pada siklus II dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dapat diketahui bahwa adanya peningkatan nilai rata-rata kelas dari siklus I 

ke siklus II. Pencapaian target ketutasan belajar pada siklus I dan siklus II juga 

meningkat. Peningkatan tersebut digambarkan pada diagram berikut 

Gambar 1 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas 

siswa, serta aktivitas guru. 

 

 

Jumlah 

Siswa
Persentase

45  - 50 0 0%

51  - 56 0 0%

57  - 62 1 4%

63  - 68 0 0%

69  - 74 1 4%

75  - 80 5 22%

81  - 86 0 0%

87  - 92 10 43%

93  - 100 6 26%

Persentase Siswa 91,3%

Interval

Siklus II

Rata - rata 88,26

Jumlah Siswa 21

0 

5 

10 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa 
Siklus I dan Siklus II 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa pada materi Bangga Sebagai Bangsa Indonesia dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match bagi siswa kelas IIIB SD Negeri 017 Purnama 

meningkat. Siswa yang pada awalnya sulit memahami materi bangga sebagai 

bangsa Indonesia, dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe make 

a match menjadi mudah untuk memahami. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan 

dari hasil siklus I dan II yang meningkat. Hasil penelitian siklus pada I terdapat 12 

siswa yang tuntas belajar dengan persentase ketuntasan 47,8% dan rata-rata kelas 

mencapai 70,43. Pada siklus II meningkat menjadi 21 siswa yang tuntas belajar 

dengan persentase ketuntasan 91,3% serta rata-rata kelas 88,26. 

 

Saran 

Adapun saran yang peneliti berikan berkaitan dengan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, khususnya SD Negeri 017 Purnama bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif atau solusi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran guna 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make A 

Match dalam pembelajaran PKn karena penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match membantu siswa untuk membiasakan bertanya 

kepada guru, keberanian mengemukakan pendapat, dan dapat bekerja sama 

dengan baik antar anggota kelompok dalam kelompok belajarnya. 

3. Dalam pembelajaran kooperatif tipe Make A Match siswa terlibat aktif dan 

langsung dalam pembelajaran sehingga diharapkan siswa selalu 

memperhatikan penjelasan dari guru mengenai langkah-langkah Make A Match 

dan mengikuti setiap intruksi yang diberikan guru pada saat proses Make A 

Match berlangsung agar pembelajaran Make A Match ini lancar dan tidak 

terjadi kegagalan dalam pembelajaran. 
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