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ABSTRAK 
Penggunaan metode dan teknik yang kurang tepat dalam membelajarkan 

PKn di kelas tentunya akan membawa kondisi kelas yang tidak lagi nyaman bagi 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini terjadi pada keberhasilan siswa 

kelas IV SD Negeri 014 Air Molek 1 sebesar 46,9% dengan rata-rata nilai 63,59. 

Dengan pembelajaran kooperatif teknik make a match diharapkan meningkatkan 

hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan performansi guru pada mata pelajaran 

PKn khususnya materi globalisasi. Pembelajaran kooperatif teknik make a match 

merupakan teknik pembelajaran make a match mampu menciptakan suasana 

belajar yang aktif dan menyenangkan. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I 

nilai rata-rata PKn yaitu 69,69 dengan tuntas belajar klasikal sebesar 66,67%, 

sedangkan pada siklus II nilai rata- ratanya yaitu 79,54 dengan tuntas belajar 

klasikal 100%, maka terjadi peningkatan antara siklus I dan siklus II. Aktivitas 

siswa pada siklus I yaitu 68,75% sedangkan pada siklus II yaitu 89,58% sehingga 

terjadi kenaikan sebesar 20,83%. Performansi guru pada siklus I yaitu 89,50% 

sedangkan pada siklus II yaitu 93,44%. 

  

Kata Kunci. Teknik Make a Match, Hasil Belajar, Pembelajaran Kooperatif 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut 

Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk 

mewujudkan tujuan kehidupan bangsa yang cerdas maka jalan yang ditempuh 

adalah melalui pendidikan. Hal ini selaras dengan fungsi pendidikan nasional yang 

tercantum yang tercantum pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 3 yang menyebutkan bahwa fungsi Pendidikan Nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang 

dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan kehidupan bangsa dan menjalankan fungsi 

pendidikan nasional adalah melalui pendidikan yang bermutu dalam setiap jenjang 

pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Negara Indonesia menggantungkan masa depan dan cita-citanya untuk maju 
dan berkembang kepada generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa 

diharapkan dapat mewujudkan semua harapan bangsa Indonesia salah satunya 

dengan jalan pendidikan. Dengan pendidikan, generasi penerus bangsa dapat ikut 
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berperan serta dalam memajukan bangsa, karena pendidikan dapat memberikan 

pengetahuan dan keterampilan serta membentuk watak dan tingkah laku generasi 

penerus bangsa dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting 

bagi kehidupan generasi penerus bangsa. 

Permasalahan yang terjadi di SD Negeri 014 Air Molek 1 Kecamatan Pasir 
Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Siswa kelas IV yang sebenarnya memiliki 

kemampuan serta keaktifan di kelas, namun mereka belum dapat menunjukkannya 

dengan baik terutama pada mata pelajaran PKn. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pengamatan penulis bahwa hasil belajar PKn masih tergolong rendah. Sebagian 

besar siswa kelas IV tidak dapat memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yaitu 61. Keberhasilan siswa kelas IV pada mata pelajaran PKn sebesar 

46,9% dengan rata-rata nilai 63,59, dan sebesar 53,1% siswa belum mencapai 

KKM. 

Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKn di kelas IV disebabkan 

oleh beberapa hal, salah satunya penyampaian materi pelajaran oleh guru 

dengan menggunakan metode dan teknik yang kurang tepat. Guru dalam 

membelajarkan PKn di kelas menggunakan metode ceramah yang diselingi sedikit 

tanya jawab kepada siswa. Setelah itu siswa disuruh mengerjakan tugas oleh guru. 

Penggunaan metode dan teknik yang kurang sesuai ini tentunya akan membawa 

kondisi kelas tidak lagi nyaman bagi siswa di dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga timbul perilaku siswa yang tidak kondusif sebagai akibat kejenuhan 

siswa. Oleh sebab itu, guru berkewajiban menyediakan suasana lingkungan belajar 

yang kondusif bagi siswa di kelasnya, sehingga tercipta suasana yang mendukung 

kegiatan belajar mengajar. 

Atas dasar rendahnya hasil belajar PKn dan untuk mewujudkan misi dan 
tujuan mata pelajaran PKn yang diharapkan, maka dalam mengolah pembelajaran, 

guru perlu mengupayakan penguasaan model pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan karakteristik siswa, salah satunya adalah melalui pembelajaran kooperatif 

dengan teknik make a match. Pembelajaran kooperatif teknik make a match 

mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Menurut 

Ausubel bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Pembelajaran 

bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep 

relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang (Isjoni 2010: 35). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tergerak untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas mengenai peningkatan hasil belajar PKn melalui 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pada siswa kelas IV SD Negeri 

014 Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya 

pada materi globalisasi. 

 

Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dibahas adalah mengenai penggunaan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pada siswa kelas IV SDN 014 Air 

Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan uraian di 
atas dapat diidentifikasikan rumusan masalahnya sebagai berikut: 
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1. Apakah melalui pembelajaran kooperatif teknik make a match pada PKn 

materi globalisasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 014 Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu? 

2. Apakah aktivitas siswa kelas IV SD Negeri 014 Air Molek 1 Kecamatan Pasir 
Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dalam pembelajaran PKn di kelas melalui 

pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat meningkat? 

3. Apakah melalui pembelajaran kooperatif teknik make a match pada siswa 

kelas IV SD Negeri 014 Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu dapat meningkatkan performansi guru? 

 

Tujuan Penelitian 
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan model pembelajaran 

yang menyenangkan bagi siswa sehingga meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SD Negeri 014 Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

pada pelajaran PKn materi globalisasi melalui pembelajaran kooperatif teknik 

make a match. Adapun rincian tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada pelajaran PKn materi 
globalisasi. 

2. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV pada pelajaran PKn 

materi globalisasi. 

3. Untuk meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran PKn materi 
globalisasi. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hasil Belajar 

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi belajar, 

diantaranya adalah: menurut Howard L. Kingskey (Djamarah 2008:13) 

mengatakan bahwa belajar adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti luas) 

ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Sama halnya dengan 

pendapat Slameto tentang belajar yaitu suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan 

(Djamarah 2008:13). Hilgard dan Brower (Hamalik 2009:45) mendefinisikan 

belajar sebagai perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, praktek, dan 

pengalaman. Selain itu menurut Travers, belajar adalah proses menghasilkan 

penyesuaian tingkah laku (Suprijono 2009:2). Morgan (Suprijono 2009:3) 

mengungkapkan pengertian belajar merupakan perubahan perilaku yang bersifat 

permanen sebagai hasil dari pengalaman. Sementara itu Harold Spears 

(Suprijono 2009:2) mendefinisikan bahwa belajar adalah mengamati, membaca, 

meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu. Sedangkan 

menurut Gagne (Djamarah 2008:22) belajar adalah suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah 

laku. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian belajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan perubahan perilaku individu 

yang dilakukan melalui aktivitas sehari-hari dan menghasilkan suatu pengalaman 
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sebagai hasil belajar. Belajar dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam 

ruangan atau di luar ruangan, baik dalam keadaan formal (sekolah) maupun 

non formal (di luar sekolah) dan belajar dilakukan sepanjang hayat. 

Menurut Anni (2006: 5) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 
dilakukan pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Bloom (Suprijono 

2009: 6) berpendapat bahwa hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Domain kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, menguraikan dan menentukan hubungan, mengorganisasikan, dan 

menilai. Domain afektif meliputi sikap menerima, memberikan respon, menilai, 

mengorganisasikan, dan karakteristik. Domain psikomotor mencakup keterampilan 

produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Sama halnya dengan 

pemikiran Gagne, hasil belajar berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, 

strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap (Suprijono 2009: 5). 

Sedangkan menurut Sudjana, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya (Sanjaya 2011). 

 

Pendidikan Kewarganegaraan SD 
Menurut Amin (2008: 1.31) Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan 

sebagai “usaha sadar” untuk menyiapkan peserta didik agar pada masa datang 

dapat menjadi patriot pembela bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan 

SD merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga 

negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan PKn menurut Fathurrohman 

dan Wuri Wuryandani (2011:7) untuk memberikan kompetensi-kompetensi agar 

siswa SD memiliki kemampuan: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif 

dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) berpartisipasi secara aktif dan 

bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

bernegara, dan berbangsa serta anti korupsi, (3) berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat 

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, (4) berinteraksi 

dengan bangsa- bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dan tidak 

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Landasan PKn adalah Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan nasional, dan tanggap pada tuntutan perkembangan zaman 

(Azis 2010). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 pasal 37 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, PKn menjadi salah satu kurikulum pendidikan dasar 

dan menengah yang wajib diadakan dalam pendidikan dasar dan menengah. 

Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (Fathurrohman 

dan Wuryandari 2010:8), ruang lingkup mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut: (1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa, (2) Norma, 

Hukum dan Peraturan, (3) Hak Asasi Manusia, (4) Kebutuhan Warga Negara, (5) 

Konstitusi Negara, (6) Kekuasaan dan Politik, (7) Pancasila, dan (8) Globalisasi. 
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Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A Match 

Pembelajaran kooperatif atau pembelajaran gotong royong adalah sistem 
pengajaran yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan sesama 

siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur (Lie 2010:12). Menurut Slavin (2010:8) 

dalam pembelajaran kooperatif para siswa akan duduk bersama dalam kelompok 

yang beranggotakan empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh 

guru. Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan sistem gotong 

royong sebagai strategi pembelajarannya sehingga mampu memotivasi siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran di kelas.  

Pada hakikatnya, model pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran gotong royong yang 

konsepnya hampir sama dengan metode pembelajaran kelompok. Namun, ada 

unsur-unsur yang membedakan pembelajaran kooperatif dengan motode 

pembelajaran kelompok. Pada metode pembelajaran kelompok, siswa 

diperintahkan oleh guru untuk mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama 

dengan teman sekelompoknya tanpa bimbingan guru. Sedangkan pada 

pembelajaran kooperatif, guru ikut berperan dalam mengelola kelas sehingga 

menuntut guru untuk bekerja lebih efektif. Lima unsur pembelajaran kooperatif 

menurut Roger dan David Johnson (Lie 2010: 31) yaitu: (1) saling ketergantungan 

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

antaranggota, (5) evaluasi proses kelompok. 

Teknik belajar make a match atau mencari pasangan menjadi salah satu 

teknik dalam pembelajaran kooperatif yang dapat mengembangkan kemampuan 

siswa. Teknik belajar make a match ini pertama kali dikembangkan oleh Lorna 

Curran pada tahun 1994 (Lie 2010: 55). Salah satu unggulannya yaitu siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam 

suasana yang menyenangkan. Teknik ini dapat digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan semua tingkatan usia siswa. Guru dapat merancang teknik belajar 

make a match dalam suasana bermain sambil siswa belajar sesuatu. 

Teknik make a match membawa beberapa manfaat bagi siswa, yaitu: (1) 

teknik pembelajaran make a match mampu menciptakan suasana belajar yang 

aktif dan menyenangkan, (2) materi pembelajaran yang disampaikan lebih 

menarik perhatian siswa, dan (3) mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Pada 

penerapan teknik make a match diperoleh beberapa temuan bahwa teknik make a 

match dapat memupuk kerja sama dalam menjawab pertanyaan dengan 

mencocokan kartu yang ada di tangan mereka, proses belajar lebih menarik dan 

nampak sebagian besar siswa lebih antusias dalam proses pembelajaran, dan 

keaktifan siswa tampak sekali pada saat siswa mencari pasangan kartunya 

masing-masing (Tarmizi 2008). Teknik make a match memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Kelebihan teknik make a match yaitu: (1) dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik; (2) karena ada unsur 

permainan, model ini menyenangkan; (3) meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang dipelajari; (4) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa; 

(5) efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi; dan 

(6) efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 
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Sedangkan kelemahan make a match yaitu: (1) jika guru tidak merancangnya 

dengan baik, maka akan banyak waktu yang terbuang; (2) pada awal penerapan 

teknik ini, banyak siswa bisa yang malu berpasangan dengan lawan jenisnya; (3) 

jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, saat presentasi banyak siswa 

yang kurang memperhatikan; (4) guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi 

hukuman pada siswa yang tidak mendapat pasangan karena mereka bisa malu; 

dan (5) menggunakan teknik ini secara terus menerus akan menimbulkan 

kebosanan (Amin 2011). 

 

METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan akan dilakukan dengan dua 

siklus. Setiap siklus melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Siklus I dan siklus II masing-masing terdiri dari 2 

pertemuan. Pertemuan pertama digunakan untuk pembelajaran, pertemuan kedua 

digunakan untuk pembelajaran dan tes formatif. Setiap pertemuan terdiri dari 2 

jam pelajaran.  

 

Subyek, Waktu dan Lokasi Penelitian 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 014 Air Molek 1 

Kecamatan Pasir Penyu sebanyak 33 siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 

16 siswa perempuan. Tempat penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SDN 014 

Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu. SD ini berada di jalan Diponegoro 

kecamatan Pasir Putih Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah kegiatan untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Cara pengambilan data dapat diambil melalui tes 

formatif yang dilakukan pada siklus I dan siklus II, lembar observasi dari aktivitas 

siswa dan performansi guru, angket yang diisi oleh siswa kelas IV untuk menilai 

aktivitas pembelajaran kooperatif teknik make a match yang telah dilaksanakan 

oleh guru. 

 

Teknik Analisis Data 
Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar adalah 

sebagai berikut: 

Menentukan Nilai Akhir Siswa 

 
 

Keterangan: 

SP = skor perolehan 
SM = skor maksimal 
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Menentukan rata-rata kelas 

 
 

Keterangan: 

NR = Nilai Rata-rata 

NA = Nilai Akhir 

SN = Jumlah Siswa 

 

Tuntas Belajar Klasikal 

TBK = 
Jumlah siswa y ang memenuhi KKM 

100% 
Jumlah siswa seluruhnya 

 

Aktivitas Siswa 

 
Keterangan: 

SAS= Skor Aktivitas Siswa 

A= Keantusiasan siswa untuk mengikuti pembelajaran 

B= Keberanian siswa dalam bertanya 

C= Usaha dan kreativitas siswa dalam menacari pasanga 

D= Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerjanya 

E= Ketepatan hasil anatar kartu soal dan kartu jawaban 

F= Kemampuan siswa bekerja dalam kelompok 

 

Menentukan Hasil Angket 

 
Keterangan: 
P = Persentase 

f = Frekuensi (jumlah jawaban siswa) 

N = Jumlah siswa seluruhnya (Musarofah 2008: 24) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 
Penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran PKn materi globalisasi 

melalui pembelajaran kooperatif teknik make a match di kelas IV SD Negeri 014 

Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu dilakukan melalui dua siklus yang setiap 

siklusnya terdiri dari 2 pertemuan. Pada siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 11 

September 2014. Pada siklus I diperoleh hasil belajar sebagai berikut. 
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Tabel 1. Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai Rata-rata 
1. 100 - - 69,69 
2. 95 - - 
3. 90 5 450 
4. 85 2 170 
5. 80 1 80 
6. 75 4 300 
7. 70 6 420 
8. 65 4 260 
9. 60 6 360 
10. 55 2 110 
11. 50 3 150 

Jumlah 33 2300 
Sumber : Hasil Penelitian diolah (2014) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai tes formatif yang 

diperoleh berbeda-beda dari nilai 50 hingga nilai 90. Siswa yang mendapatkan 

nilai ≤ 61 ada 11 siswa dan 22 siswa mendapatkan nilai ≥ 61 dengan rata-rata 

69,69. Pada tes ulangan umum mata pelajaran PKn semester ganjil tahun ajaran 

2014/2015 rata-rata hasil belajar siswa hanya 63,59 sedangkan pada siklus I hasil 

belajar siswa 69,69 sehingga terjadi kenaikan. Peningkatan hasil belajar siswa dari 

sebelum dilakukan penerapan dengan pembelajaran kooperatif teknik make a 

match yaitu rata-rata 63,59 meningkat menjadi 69,69 setelah guru menerapkan 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pada materi globalisasi kelas IV. 

Pada siklus I pun siswa sudah mencapai ketuntasan belajar sebesar 66,67%. 

Aktivitas siswa pada siklus I dalam proses pembelajaran PKn materi globalisasi 

melalui pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 

 
No

. 

 
Aspek Pengamatan 

Pertemuan I Pertemuan II 
Nilai Ket Nilai Ket 

 

1

. 

Keantusiasan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 
 

3 

 

 

Skor 

aktivitas 

siswa = 

62,5% 

 

 

3 

 
 

skor 

aktivitas 

siswa =  

75% 

2

. 

Keberanian siswa dalam bertanya. 2 3 

 

3

. 

Usaha dan kreativitas siswa dalam 

mencari pasangan. 
 

2 

 

3 

 

4

. 

Keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil kerjanya. 
 

2 

 

3 

 

5

. 

Ketepatan hasil antara kartu soal 

dan kartu jawaban. 
 

2 

 

3 

 

6

. 

Kemampuan siswa bekerja sama 

dalam kelompok. 
 

4 

 

3 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2014) 
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Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I dapat 
dijelaskan sebagai berikut. Hampir seluruh siswa kelas IV berantusias dalam 

mengikuti pembelajaran kooperatif teknik make a match baik pada pertemuan I 

dan pertemuan II. Keantusiasan siswa ini dilihat dari kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran kooperatif teknik make a match seperti membawa 

peralatan sekolah, membawa buku sumber, memperhatikan penjelasan guru, dan 

menjawab pertanyaan guru saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Keberanian siswa dalam bertanya pada pertemuan I hanya 7 siswa dan meningkat 

pada pertemuan II yaitu menjadi 24 siswa. Indikator siswa yang berani bertanya 

adalah siswa bertanya saat pelajaran dan sesuai dengan materi yang sedang 

diajarkan, siswa bertanya dengan cara menghampiri guru, dan menunjukkan jari. 

Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan pada pertemuan I ada 17 

siswa yang usaha dan kreativitasnya kurang tampak dalam mencari pasangan, 

mereka lebih banyak diam di tempat daripada mencari pasangan, sedangkan pada 

pertemuan II ada 30 siswa yang tampak pada usaha dan kreativitas siswa dalam 

mencari pasangan. Usaha dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan dapat 

dilihat melalui cara berpikir alternatif dalam mencari pasangan, kaya akan 

ide/gagasan, memanfaatkan peluang, dan melakukan perubahan bila tidak 

menemukan pasangan kartu. Keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil 

kerjanya dapat dilihat dari keberanian siswa mempresentasikan hasil kerja tanpa 

ditunjuk guru dan menunjukkan diri, memaparkan hasil kerja dengan jelas, serta 

menyajikan hasil kerja dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

Ketepatan hasil antara kartu soal dan kartu jawaban dilihat dari deskriptornya 

yaitu antara kartu soal dan kartu jawaban sesuai, sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, siswa secara aktif dan sportif mencari pasangan, dan kalimat dalam 

soal mudah dipahami. Pada pertemuan I ada 19 siswa yang belum berani 

mempresentasikan hasil kerjanya, sedangkan pada pertemuan II ada 29 siswa yang 

sudah berani mempresentasikan hasil kerjanya. Siswa yang berhasil mencocokan 

kartu soal dan kartu jawaban pada pertemuan I hanya 14 siswa, sedangkan pada 

pertemuan II hampir seluruh siswa dapat menemukan pasangan kartu soal dan 

kartu jawaban dengan tepat, ini karena siswa sudah dapat bermain make a 

match dengan baik. Kemampuan siswa bekerja sama dalam berkelompok 

dikatakan baik apabila siswa mampu berinteraksi dengan setiap anggota, memberi 

dan menerima pendapat dalam menyelesaikan masalah, berdiskusi mencari solusi 

dalam menyelesaikan masalah, dan menghargai kesepakatan kelompok. Pada saat 

bekerja sama dalam kelompok, siswa sudah dapat bekerja sama dalam kelompok 

dengan baik, baik pada pertemuan I maupun pertemuan II. Aktivitas siswa 

pada siklus I pertemuan I sebesar 62,50% dan pertemuan II 75%, sehingga 

terjadi peningkatan sebesar 12,50% dengan rata-rata aktivitas siswa pada siklus I 

adalah 68, 75%. Hasil observasi performansi guru pada saat menyampaikan materi 

globalisasi melalui pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat dilihat dari 

tabel berikut ini.  

Berdasarkan hasil tes formatif yang telah dilakukan diperoleh gambaran 
bahwa siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Hasil 

belajar siswa yang diperoleh siswa yaitu 69,69. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yamg mencapai rata-rata 



Jurnal Mitra Guru                                             Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 

Abasri   532 

kelas sekurang- kurangnya 64. Siswa yang mendapat nilai ≥ 61 ada 22 siswa 

dengan nilai ketuntasan belajar klasikal sebesar 66,67%. Dengan kata lain, sudah 

melebihi 60% siswa yang mendapatkan nilai ≥ 61. 

Pada aktivitas siswa, hasil observasi pada siklus I belum sesuai dengan 
indikator keberhasilan yang ditentukan. Keberanian siswa dalam mengajukan 

pertanyaan belum mencapai 50% dan hanya mencapai 46,96%. Sedangkan hasil 

keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kooperatif teknik make 

a match yaitu 68,75% dan belum sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu 

75%. Tetapi keantusiasan siswa terhadap pembelajaran kooperatif teknik make a 

match tampak pada aktivitas siswa selama pelajaran berlangsung. Pembelajaran ini 

mampu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Siswa tampak aktif 

dalam mencari pasangan meskipun belum semua siswa terlibat dalam 

pembelajaran kooperatif teknik make a match. Oleh karena itu, guru perlu 

memberikan motivasi yang lebih kepada siswa agar aktivitasnya pada siklus II 

dapat meningkat. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang diberikan 
oleh guru dapat membuat suasana belajar menjadi bergairah dan menyenangkan 

serta membuat siswa aktif. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang telah diisi 

oleh siswa. Siswa merasa senang dengan pembelajaran kooperatif teknik make 

a match yang diberikan guru.  

Berdasarkan refleksi di atas maka perlu adanya perbaikan pada siklus II agar 
hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan performansi guru dapat meningkat dan 

sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Pada siklus II, guru 

harus memberikan motivasi yang lebih kepada siswa agar aktivitas siswa dalam 

pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat meningkat. Selain itu, guru 

perlu memantapkan performansinya dalam menerapkan pembelajaran kooperatif 

teknik make a match agar hasilnya tidak menurun lagi dan dapat meningkat. 

 

Siklus II 
Siklus II dilaksanakan pada tanggal 25 September 2014 adapun Hasil 

belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3. Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

No Nilai Jumlah Siswa Jumlah Nilai Rata-rata 
1. 100 3 300  

79,54 2. 95 - - 
3. 90 6 540 
4. 85 - - 
5. 80 11 880 
6. 75 2 150 
7. 70 8 560 
8. 65 3 195 
9. 60 - - 
10. 55 - - 
11. 50 - - 

Jumlah 33 2625 
Sumber : Hasil Penelitian diolah (2014) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai tes formatif terjadi 
perbedaan antara siklus I dan siklus II. Siswa yang mendapatkan nilai ≥ 61 pada 

siklus II yaitu seluruh siswa kelas IV. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif teknik make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada 

siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa 69,69 sedangkan pada siklus II nilai 

rata-rata hasil belajar siswa yaitu 79,54.  

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran kooperatif 
teknik make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus I dan 

siklus II. Pada siklus I rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 69,69 

sedangkan pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 79,54. Maka 

terjadi peningkatan sebesar 9,85 pada hasil belajar siswa. Pada siklus II pun 

ketuntasan belajar siswa meningkat. Ketuntasan belajar siswa pada siklus II 

mencapai 100%. Hal ini dapat dikatakan bahwa seluruh siswa kelas IV telah 

mencapai ketuntasan yaitu sudah memenuhi indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan sekurang- kurangnya 60% siswa yang mendapat nilai ≥ 61. Aktivitas 

siswa pada siklus II dalam proses pembelajaran PKn materi globalisasi melalui 

pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4. Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II 

 
No. 

 
Aspek Pengamatan 

Pertemuan I Pertemuan II 
Nilai Ket Nilai Keterangan 

 

1. 

Keantusiasan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

 

4 
 
 

 

 

Skor 

aktivitas 

siswa:  

87,5%  

 

4 
 
 

 

 

Skor 

aktivitas 

siswa: 

91,67%  

2. Keberanian siswa dalam 

bertanya. 

3 3 

 

3. 

Usaha dan kreativitas siswa 

dalam mencari pasangan. 

 

4 

 

4 

 
4. 

Keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

 
3 

 
3 

 

5. 

Ketepatan hasil antara kartu soal 

dan kartu jawaban. 

 

4 

 

4 

 

6. 

Kemampuan siswa bekerja sama 

dalam kelompok. 

 

3 

 

4 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2014) 

 

Berdasarkan tabel hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II dapat 
dijelaskan sebagai berikut. Semua siswa di kelas IV berantusias dalam mengikuti 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pada siklus II. Keberanian siswa 

dalam bertanya pada siklus II lebih meningkat dibandingkan pada siklus I. Usaha 

dan kreativitas siswa dalam mencari pasangan pada siklus II baik pertemuan I 

dan pertemuan II sudah tampak dilakukan oleh seluruh siswa kelas IV. Mereka 

menunjukkan partisipasinya dalam pembelajaran kooperatif teknik make a 

match. 
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Pada siklus II seluruh siswa kelas IV sudah berani mempresentasikan hasil 
kerjanya di depan kelas. Presentasi mereka di depan kelas diikuti dengan 

ketepatan hasil antara kartu soal dan kartu jawaban. Pada siklus II 33 siswa telah 

berhasil mencocokan kartu soal dan kartu jawaban dengan tepat. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa sudah dapat bermain make a match dengan baik. Pada 

saat bekerja sama dalam kelompok siswa sudah dapat bekerja sama dalam 

kelompok dengan baik, baik pada pertemuan I maupun pertemuan II. Dari hasil 

aktivitas siswa pada siklus II baik pertemuan I dan pertemuan II dapat dirata-

ratakan hasilnya menjadi 89,58%. dapat dijelaskan bahwa aktivitas siswa pada 

siklus I sebesar 68,75% dan pada siklus II 89,58%. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat meningkatkan aktivitas 

siswa di kelas.  

Perbaikan tindakan yang telah dilakukan guru pada siklus II ternyata dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus I rata-rata nilai hasil belajar siswa 

69,69 meningkat pada siklus II menjadi 79,54. Adapun ketuntasan belajar pada 

siklus I 66,67% dan pada siklus II meningkat menjadi 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif teknik make a match berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Aktivitas siswa pada siklus II juga sudah meningkat. Pada siklus I hasil 
aktivitas siswa 68,75% belum sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu 75%. 

Pada siklus II hasil aktivitas siswa sudah melebihi indikator keberhasilan yaitu 

89,58%. Selain itu keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan pada siklus II 

meningkat menjadi 87,87% dari 46,96% pada siklus I. Keaktifan siswa ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif teknik make a match yang 

diterapkan oleh guru sudah berhasil. Performansi guru juga sudah semakin 

meningkat. Guru telah menerapkan pembelajaran kooperatif teknik make a match 

sesuai dengan langkah-langkahnya. Guru yang berperan sebagai fasilitator dan 

motivator mampu membuat siswa menyelesaikan kegiatan dalam pembelajaran 

kooperatif teknik make a match dengan penuh tanggung jawab. Siswa pun merasa 

puas dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kericuhan yang terjadi 

dalam pembelajaran kooperatif teknik make a match sudah dapat ditangani oleh 

guru. Guru harus bisa mengkondisikan siswa agar pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar dan baik. Siswa juga perlu mendengarkan dan mematuhi instruksi 

yang diberikan oleh guru agar dalam mencari kartu soal/kartu jawaban tidak 

bingung dan mengetahui apa yang harus dilakukan. 

 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis data, penulis dalam menerapkan pembelajaran 

kooperatif teknik make a match di kelas IV pada mata pelajaran PKn materi 

globalisasi sudah berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil 

belajar siswa. Pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015 keberhasilan siswa 

dalam mencapai KKM hanya 46,9% dengan rata-rata nilai 63,59. Hasil yang 

diperoleh ini tentu belum sesuai dengan KKM dan rata-rata kelas. Setelah 

dilakukan pembelajaran kooperatif teknik make a match pada siklus I dan siklus 

II menjadi meningkat yaitu keberhasilan siswa mencapai nilai di atas KKM 

pada siklus I adalah 66,67% dengan rata-rata nilai 69,69 dan pada siklus II 
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keberhasilan siswa mencapai nilai di atas KKM meningkat menjadi 100% dengan 

rata-rata nilai 79,54. Hasil yang telah didapat sudah sesuai dengan indikator 

keberhasilan hasil belajar siswa, yaitu telah mencapai rata-rata kelas sekurang-

kurangnya 64 dan persentase tuntas klasikal sekurang- kurangnya 60% siswa 

yang mendapatkan skor ≥ 61 (KKM Sekolah). Hal ini dapat dikatakan bahwa 

pada kenyataannya pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari sehingga 

berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes 

formatif.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Pembelajaran kooperatif teknik make a match yang diterapkan pada mata 

pelajaran PKn materi globalisasi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi yang dipelajari. Selain itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SD Negeri 014 Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu. Rata-rata hasil belajar siswa 

yang diperoleh pada siklus I adalah 69,69 dengan tuntas belajar klasikal sebesar 

66,67%. Pada siklus II, diperoleh rata-rata hasil belajar siswa sebesar 79,54 

dengan tuntas belajar klasikal yaitu 100%. 

Pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat meningkatkan 

keaktifan siswa, motivasi belajar siswa, melatih keberanian siswa dalam 

mengajukan atau menjawab pertanyaan, dan mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas, serta mampu melatih kedisiplinan siswa dalam belajar. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus I 

yaitu 68,75% dan meningkat menjadi 89,58% pada siklus II.  

Pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat melatih guru lebih 

kreatif dalam menyajikan pembelajaran di kelas dan meningkatkan performansi 

guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan performansi guru pada saat 

penelitian tindakan kelas dilakukan. Hasil performansi guru pada siklus I yaitu 

89,50% sedangkan pada siklus II hasilnya yaitu 93,44%. 

 

Saran 
Setelah melaksanakan pembelajaran kooperatif teknik make a match di 

kelas IV SD Negeri 014 Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu, ada beberapa saran 

penulis kepada siswa, guru, dan sekolah. Adapun sarannya sebagai berikut: 

 

Bagi Siswa 
Sebaiknya siswa mendengarkan penjelasan guru dengan serius saat guru 

memberikan pengarahan tentang pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

Hal ini sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif teknik 

make a match tidak terjadi kebingungan sehingga siswa mengetahui apa yang 

seharusnya dilakukan dalam mencari pasangan, dan meminimalkan kericuhan 

yang dapat mengganggu jalannya pembelajaran kooperatif teknik make a match. 
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Bagi Guru 
1. Sebaiknya guru lebih kreatif dalam menyajikan pembelajaran kooperatif 

teknik make a match agar tidak menimbulkan kebosanan bagi siswa. 

2. Guru sebaiknya memberi arahan yang jelas kepada siswa agar siswa 

memahami jalannya pembelajaran kooperatif teknik make a match sehingga 

mengurangi kericuhan-kericuhan yang akan terjadi akibat ketidakpahaman 

siswa. 

3. Dalam memberikan hukuman kepada siswa yang belum dapat mencari 
pasangan dengan baik, guru hendaknya bijaksana dalam memberikan hukuman 

kepada siswa dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal 

pembelajaran. 

4. Guru hendaknya menguasai konsep atau langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif teknik make a match agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan 

lancar. 

5. Pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat dijadikan sebagai model 
pembelajaran alternatif dalam menyampaikan materi pelajaran. 

 

Bagi Sekolah 
1. Kepala Sekolah sebaiknya menyarankan kepada guru-guru untuk menguasai 

berbagai model pembelajaran, khususnya pembelajaran kooperatif teknik make 

a match. 

2. Kepala Sekolah hendaknya menyediakan berbagai buku panduan mengenai 

model-model pembelajaran terutama pembelajaran kooperatif teknik make a 

match yang dapat menunjang performansi guru di kelas 

3. Kepala Sekolah hendaknya melibatkan guru dalam kegiatan penataran atau 
pelatihan model pembelajaran yang dapat menunjang performansi guru. 

4. Kepala Sekolah hendaknya menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan 

belajar mengajar di sekolahnya. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Amin, Zainul Ittihad. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

Amin,  Saeful. 2011. Metode Make A Match: Tujuan, Persiapan, dan 

Implementasinya dalam Pembelajaran. Diunduh dari 

http://s4iful4min.blogspot.com/2011/02/metode-make-match-tujuan- 

persiapan-dan.html. [diakses pada 01/03/2011]. 

Anni, Catharina Tri. 2006. Teori Pembejaran. Semarang: MKU UNNES. 

Arikunto, Suharsimi. dkk. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi 

Aksara.  

Azis, Abdul. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Diunduh dari 

htpp://azisgr.blogspot.com/2010/05/pendidikan-kewarganegaraan- 

pkn.html. [diakses pada 01/03/2011]. 

Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

Fathurrohman dan Wuri Wuryandani. 2011. Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar 
Untuk PGSD dan Guru SD. Yogyakarta: Nuha Litera. 

http://s4iful4min.blogspot.com/2011/02/metode-make-match-tujuan-persiapan-dan.html
http://s4iful4min.blogspot.com/2011/02/metode-make-match-tujuan-persiapan-dan.html
http://s4iful4min.blogspot.com/2011/02/metode-make-match-tujuan-persiapan-dan.html


Jurnal Mitra Guru                                             Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 

Abasri   537 

Hamalik, Oemar. 2009. Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru 

Algesindo. 

Lie, Anita. 2010. Cooperative Learning Mempraktikkan Cooperative Learning di 
Ruang-Ruang Kelas. Jakarta: Garsindo. 

Musarofah. 2008. Kinerja Guru di MTs Al-Wathoniyah I Cilungup Duren Sawit 

Jakarta Timur. Skripsi. 

Sanjaya, aade. 2011. Pengertian, Definisi Hasil Belajar Siswa. Diunduh dari 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil- 

belajar.html. [diakses pada 12/07/2011]. 

Slavin, Robert E. 2010. Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik. Bandung: 

Nusa Media. 

Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

Tarmizi. 2008. Pembelajaran Kooperatif Make A Match.  

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2003. Jakarta: BP. Dharma Bhakti 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html

