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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

2.1.1.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian salah satu tujuan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Science Education) yaitu yang bahan 

pendidikanya diorganisir secara terpadu (Integrated) dari berbagai disiplin ilmu 

sosial, humaniora, dokumen negara, terutama Pancasia, UUD 1945, dan 

perundangan negara dengan bahan pendidikan pada hubungan warga negara dan 

negara. 

Menurut Azyumardi Azra dalam Mawardi (2011:7) Pendidikan 

kewarganegaraan adalah Pendidikan yang mengkaji dan membahas 

tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, HAM, 

hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi. Menurut Zamroni  dalam 

Mawardi (2011:7) pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi 

yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan 

bertindak demokratis. Sedangkan menurut Soedijarto dalam Mawardi (2011:7) 

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk 

membantu peserta didik untuk menjadi warganegara yang secara politik dewasa 

dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. 

Menurut PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) mata pelajaran PKn dimaksudkan untuk: 

Peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan 

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. 

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan 

patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, 

demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan 

membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 
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Dari berbagai pandangan mengenai hakikat PKn seperti tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa komponen penting dalam PKn, yaitu 

(1) PKn merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional, (2) Kajian PKn 

meliputi pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, 

HAM, hak dan kewajiban warga negara, (3) PKn merupakan alat pendidikan 

demokrasi, dan (4) PKn sebagai wahana pendidikan politik warga negara 

(Mawardi, 2011:8). 

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas 

tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, HAM, 

hak dan kewajiban warga negara serta proses demokrasi untuk mempersiapkan 

warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. 

Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang pengertian 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 

1945. 

2.1.1.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Secara khusus fungsi dan tujuan PKn menurut Permendiknas No. 22 tahun 

2006 tentang standar isi adalah mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai 

berikut: 

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

kewarganegaraan.  

b) Berpatisipasi secara aktif dan bertanggung jawab,serta bertindak 

cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan,berbangsa dan bernegara.  

c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar 

dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya.  

d) Beriteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Dari penjelasan diatas dapat dikaji bahwa tujuan pendidikan 

kewarganegaraan pada hakikatnya agar memiliki kemampuan berpikir secara 
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kritis, berpartisipasi aktif, berkembang secara positif dan dapat berinteraksi 

dengan bangsa-bangsa lain. Hakikat PKn tidak semata-mata hanya pada dimensi 

pengetahuan saja tetapi hakikat PKn menekankan pada dimensi nilai dalam 

kehidupan bermasyarakat pada suatu negara.  

2.1.1.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Permendiknas No. 22 tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi: hidup rukun dalam 

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa 

Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif 

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan 

jaminan keadilan. 

b. Norma, hukum, dan peraturan meliputi: tertib dalam kehidupan 

keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, 

peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilannasional, 

hukum dan peradilan internasional. 

c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan 

kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan 

internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan 

HAM. 

d. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri 

sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi 

diri, persamaan kedudukan warga negara. 

e. Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 

yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di 

Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. 

f. Kekuasan dan politik meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi 

dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju 

masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat 

demokrasi. 

g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 

pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 

Pancasila sebagai ideologi terbuka. 

h. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar 

negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan 

internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi 

globalisasi. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek: persatuan dan kesatuan, norma 

hukum dan peraturan, hak asasi manusia (HAM), kebutuhan warga negara, 

konstitusi negara, kekuasaan dan politik, pancasila dan yang terakhir globalisasi.  

2.1.2 Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match (Mencari Pasangan) 

2.1.2.1 Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Slavin (2005:4) pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai 

macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi 

pelajaran. Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling membantu, 

saling mendiskusikan dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang 

mereka kuasai saat itu dan mentutup kesenjangan dalam pemahaman masing-

masing.  

Senada dengan Slavin, menurut Sanjaya dalam Hamdani (2011:203) 

cooperative learning merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan 

cara berkelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan 

belajar yang di lakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Sedangkan menurut Rusman (2011:203) pembelajaran kooperatif 

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat 

sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Dalam 

pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi 

yang di lakukan antara guru dengan siswa, dan siswa dengan guru. 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan 

pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Dalam pembelajaran 

kooperatif kegiatan pembelajaran diarahkan oleh guru, adanya kerjasama diantara 

siswa, dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan 

prinsip dasar pokok pembelajran kooperatif dengan benar akan memungkinkan 
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guru mengelola kelas dengan lebih efektif. Selama proses pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada siswa. Siswa dapat 

saling belajar dengan sesama siswa lainnya. Pembelajaran dengan teman sebaya 

lebih efektif daripada pembelajaran oleh guru. 

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah bentuk kegiatan pembelajaran dimana siswa dibagi menjadi 

kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama dan saling membantu satu 

sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Siswa dibentuk berkelompok 

siswa dapat bekerja sama dan belajar dengan siswa lainnya dan keberhasilan 

dalam kelompok mereka ditentukan oleh semua anggota kelompok. 

Strategi pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang di lakukan oleh siswa dalam kelompok, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah di tetapkan. Menurut Rusman (2011:204) terdapat empat 

hal penting dlam strategi pembelajaran kooperatif, yakni:  

a. Adanya peserta didik dalam kelompok,  

b. Adanya aturan main (role) dalam kelompok,  

c. Adanya upaya belajar dalam kelompok,  

d. Adanya kompetensi yang harus dicapai oleh kelompok. Berkenaan 

dengan pengelompokan siswa dapat ditentukan berdasarkan minat 

dan bakat siswa, latar belakang kemampuan siswa, perpaduan 

antara minat dan bakat siswa dan latar kemampuan siswa. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

banyak digunakan dan menjadi perhatian serta dianjurkan oleh para ahli 

pendidikan. Hal ini dikarenakan berdasakan hasil penelitian yang di lakukan oleh 

Slavin sebagaimana di kutip oleh Rusman (2011) dinyatakan bahwa:  

a. Penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial, 

menumbuhkan sikap toleransi, dan menghargai pendapat orang 

lain.  

b. Pembelajaran kooperatif dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam 

berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan 

pengetahuan dengan pengalaman. Dengan alasan tersebut, strategi 

pembelajaran kooperatif diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 
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Dari  penjelasan diatas dapat dikaji bahwa strategi pembelajaran kooperatif 

didalamnya memuat empat komponen hal penting diantaranya peserta didik, 

aturan main, upaya belajar dan kompetensi antar individu dimana siswa saling 

bersaing dalam pembelajaran. Komponen tersebut sebagai satu kesatuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif dirasa dapat 

meningkatkan aktivitas dan perhatian siswa dalam pembelajaran karena siswa 

terangsang untuk berfikir secara kritis dalam memecahkan masalah. 

b. Karakteristik atau Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran kooperatif seperti diungkapkan 

oleh Rusman (2011:207) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran Secara Tim 

Tim adalah tempat mencapai tujuan. Jadi setiap anggota tim harus 

saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Didasarkan pada Manajemen Kooperatif 

(a)  Fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan 

(b)  Fungsi manajemen sebagai organisasi 

(c)  Fungsi manajemen sebagai kontrol 

c. Kemauan untuk Bekerja Sama 

Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh kerjasama dalam 

kelompok. Tanpa kerja sama yang baik, pembelajaran kooperatif 

tidak akan mencapai hasil yang optimal. 

d. Keterampilan Bekerja Sama 

Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian 

siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Menurut Hamdani (2011:31) beberapa ciri pembelajaran kooperatif 

adalah:  

a. Setiap anggota memiliki peran. 

b. Terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa. 

c. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya 

dan juga teman-teman sekelompoknya. 

d. Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok. 

e. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 
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Sedangkan menurut Slavin dalam Hamdani (2011:32) tiga konsep sentral 

karakteristik pembelajaran kooperatif yaitu penghargaan kelompok, 

pertanggungjawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk berhasil. 

a. Penghargaan kelompok 

Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan kelompok untuk 

memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan ini diperoleh 

jika kelompok mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. 

Keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan individu 

sebagai anggota kelompok dalam menciptakan hubungan 

antarpersonal yang saling mendukung. 

b. Pertanggungjawaban individu 

Keberhasilan kelompok bergantung pada pembelajaran individu 

dari semua anggota kelompok. Pertanggungjawaban tersebut 

menitikberatkan aktivitas anggota kelompok yang saling membantu 

dalam belajar. 

c. Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

Pembelajaran kooperatif menggunakan metode skorsing yang 

mencakup nilai perkembangan peningkatan prestasi yang diperoleh 

siswa dari yang terdahulu. Dengan menggunakan metode ini siswa 

yang berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama 

memperoleh kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang 

terbaik bagi kelompoknya. 

Secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri yang terjadi pada 

kebanyakan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif, 

adalah sebagai berikut: 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajarnya. 

b. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga 

teman-teman sekelompoknya. 

c. Kelompok di bentuk dan siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah (heterogen). 

d. Penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individu. 

e. Setiap siswa berkesempatan untuk mencapai keberhasilan. 
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c. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Roger dan David Johnson dalam Suprijono (2012:58) ada lima 

unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif (cooperative learning), yaitu sebagai 

berikut: 

a. Positive interdependence (ketergantungan positif), yaitu dalam 

pembelajaran kooperatif, keberhasilan dan penyelesaian tugas 

tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. 

b. Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan) yaitu 

keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing 

anggota kelompoknya.  

c. Face to face promotive interaction (interaksi tatap muka), yaitu 

memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota 

kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi, diskusi untuk 

saling memberi, menerima informasi dari anggota kelompok lain 

dan saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. 

d. Interpersonal skill (keterampilan sosial) yaitu melatih siswa untuk 

dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

e. Group processing (pemrosesan kelompok) yaitu melalui kelompok 

dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan 

kegiatan dari anggota kelompok. Tujuan pemrosesan kelompok 

adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan 

kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan 

kelompok 

Dari Prinsip-prinsip belajar diatas dapat dikaji bahwa pembelajaran 

kooperatif dimana didalamnya siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok 

kecil. Prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif didalamnya memuat 

ketergantungan positif antar  siswa, setiap siswa memiliki tanggung jawab 

individu, interaksi tatap muka, ketetampilan sosial terhadap individu lain, dan 

pemrosesan kelompok untuk mencapai tujuan kelompok. Dari prinsip-prinsip 

tersebut dirasa pembelajaran kelompok sangat efektif diterapkan dalam 

pembelajaran. 
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2.1.2.2 Model Pembelajaran Make a Match (Mencari Pasangan) 

a. Pengertian Make a Match (MencariPasangan) 

Menurut Anita Lie (2004:55) Make a Match (Mencari pasangan) yaitu 

teknik yang dikembangkan oleh Lorna Curren tahun 1994, dimana siswa mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan. Teknik ini dapat diterapkan pada semua mata pelajaran dan 

semua tingkatan kelas. 

Menurut Suprijono (2009:94) hal-hal yang diperlu disiapkan dalam 

pembelajaran tipe Make a Match adalah kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri 

dari kartu berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Teknik ini dapat mereview tugas dirumah 

(PR) yang berhubungan dengan kosa kata yang lumayan sulit. Waktu yang 

dipergunakan untuk mereview dirasa lebih efektif dan efisien. 

Sedangkan menurut Rusman (2012:223) tipe Make a Match (mencari 

pasangan) merupakan model pembelajaran kooperatif dengan cara mencari 

pasangan soal/jawaban sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam 

suasana yang menyenangkan.  

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran  

kooperatif tipe Make a Match adalah pembelajaran mencari pasangan dengan 

menggunakan kartu soal/jawaban. Bentuk diskusi dengan mencari pasangan 

adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas sambil bermain 

dengan teman, pada suasana yang menyenangkan tetapi mengena dan sampai pada 

sasaran, karena siswa berkompetisi untuk lebih cepat menemukan pasangannya 

dari kartu atau jawaban yang dibawa masing-masing siswa. Dalam pembelajaran 

adanya kerjasama dan persaingan antar siswa dalam mencari kartu pasangan. 

Siswa yang mendapat kartu soal mencari siswa yang mendapat kartu jawaban 

yang cocok, demikian pula sebaliknya. Setiap siswa mencari kartu jawaban yang 

cocok dengan persoalannya siswa yang benar mendapat point (reward) sedangkan 

yang tidak berhasil mencari pasangan sebelum batas waktu yang ditentukan 

mendapat hukuman (Punisment). Dalam pembelajaran adanya kerjasama antar 

siswa dan persaingan antar siswa dalam mencari kartu pasangan. Dengan adanya 
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pemberian point akan meningkatkan belajar siswa sehingga hasil belajar yang 

diperoleh siswa maksimal. Selain itu, menggunakan tipe Make a Match ini akan 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar.  

b. Keunggulan dan Kelemahan Model Make a Match (Mencari Pasangan) 

Pepatah mengatakan bahwa tidak ada gading yang tak retak, tidak ada 

metode yang sempurna. Menurut Nurani (2012:1) kelebihan pembelajaran tipe 

Make a Match antara lain: 

1. Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan. 

2. Materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa lebih menarik 

perhatian. 

3. Kerjasama antar siswa terwujud dengan dinamis. 

4. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf 

ketuntasan belajar secara klasikal. 

 

Sedangkan kelemahan dari model ini adalah:  

1. Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan. 

2. Waktu yang tersedia perlu dibatasi jangan sampai terlalu banyak 

bermain-main dalam proses pembelajaran. 

3. Guru perlu persiapan alat dan bahan yang memadai. 

4. Pada kelas yang gemuk (<30 siswa/kelas) jika kurang bijaksana 

maka yang muncul adalah suasana seperti pasar dengan keramaian 

yang tidak terkendali. Tentu saja kondisi ini akan mengganggu 

ketenangan belajar kelas dikanan kirinya.  

5. Memerlukan waktu lama dalam membuat RPP karena peneliti 

harus membuat kartu-kartu yang berisi topik yang akan di bahas. 

 

Solusi dari kelemahan model Make a Match adalah: 

1. Sebelum melakukan model ini guru membuat kesepakatan dengan 

siswa supaya siswa tertib dan tidak ramai. 

2. Guru harus menguasai kelas dan pandai mengatur situasi (misal siswa 

masih ramai guru dapat mengalihkan perhatian dan memotifaasi/ 

mengatur siswa menjadi tertib kembali, setelah tertib pelajaran 

dimulai lagi). 

3. Peneliti meluangkan waktu untuk mempersiapkan kartu-kartu yang 

berisi topik yang akan dibahas terlebih dahulu sebelum pertemuan. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikaji bahwa model pembelajaran tipe 

Make a Match selain mempunyai kelebihan juga mempunyai kelemahan juga 

solusi dalam penerapanya. Dengan adanya kelebihan tersebut maka kelemahan 
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tersebut dapat dikurangi dengan kelebihan yang ada. Guru hendaknya dapat 

mengetahui solusi dari kelemahan Make a Match yang diterapkan supaya dalam 

pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan tujuan atau yang direncanakan.  

c. Langkah Langkah Model Pembelajaran Make a Match (Mencari 

Pasangan) 

Setiap model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

didalamnya terdapat langkah-langkah atau prosedur pelaksanaanya. Langkah-

langkah dalam pembelajaran dianggap penting karena penyusunan langkah-

langkah dalam pembelajaran menentukan tingkat kesesuaian dan keberhasilan 

model yang digunakan dalam pembelajaran.  

Tipe Make a Match (membuat pasangan) dikembangkan oleh Lorna 

Curren (Rusman, 2012:223) langkah-langkah pembelajaran Make a Match adalah 

sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep 

atau/topik yang cocok untuk sesi review (satu kartu berupa kartu 

soal dan sisi sebaliknya berupa kartu jawaban). 

2) Setiap siswa mendapat satu kartu dan memikirkan jawaban atau 

soal dari kartu yang dipegang. 

3) Siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya (kartu soal/kartu jawaban). 

4) Siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

yang diberi poin. 

5) Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat 

kartu yang berbeda dari sebelumnya. 

6)  Demikian untuk permainan selanjutnya seperti tersebut di atas. 

7) Kesimpulan/penutup. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat di kaji, pertama-tama guru menyiapkan 

kartu yang berisi konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Selanjutnya 

kartu dibagikan kepada tiap siswa dan memikirkan jawaban atau soal dari kartu 

yang dipegang. Siswa disuruh untuk menemukan pasangan dari jawaban atau soal 

dari kartu yang dipegang. Siswa yang dapat menemukan pasangan dari jawaban 

atau soal kartu tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan siswa mendapatkan 

poin atau reward. Setelah satu babak selesai kartu dikocok lagi dan selanjutnya 
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ulangi langkah seperti diatas dan pembelajaran diakhiri dengan 

kesimpulan/penutup. 

2.1.3 Hasil belajar 

2.1.3.1 Hakikat Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah sebuah kata yang sangat sering kita dengar dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan 

suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkunganya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar dapat 

diartikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh kepandaian, ilmu ataupun 

keterampilan.Tentu saja dalam proses belajar dilakukan secara sadar untuk 

memperoleh kepandaian atau ilmu yang ingin dipelajari, sebagai hasil atau output 

dari proses belajar adalah diperolehnya sebuah pengalaman atau perubahan 

tingkah laku. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto (2010:2) “belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Belajar tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tetapi juga penyusunan, 

kebiasaan, persepsi, kesenangan atau minat, penyesuaian sosial, bermacam-

macam keterampilan lain, dan cita-cita (Hamalik dalam Hamdani, 2011:20). 

Dengan demikian, seseorang dikatakan belajar apabila terjadi suatu perubahan 

tingkahlaku dan perubahan itu bersifat relatif tetap akibat interaksi dengan 

lingkungan. 

Sementara pendapat yang lain menurut Cronbach, Harold Spears, dan 

Geoch dalam Hamdani (2011:20) mengungkapkan definisi belajar sebagai berikut.  

a. Cronbach memberikan definisi learning is shown by a change in 

behavior as a result of experience (belajar adalah memperlihatkan 

perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman). 

b. Harold Spears memberikan batasan learning is to observe, to read, 

to initiate, to try something themselves, to listen, to follow direction. 

(belajar adalah mengamati, membaca, berinisiasi, mencoba sesuatu 

sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk). 
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c. Geoch mengatakan learning is a change in performance as a result 

of practice (belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai 

hasil praktik). 

Selain pengertian diatas masih ada beberapa pengertian belajar yang 

diungkapkan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Sementara pendapat yang lain 

menurut Gagne, Travers dan Morgan dalam Suprijono (2012:02) mengungkapkan 

definisi belajar sebagai berikut:  

a. Gagne mengatakan bahwa “Belajar adalah perubahan disposisi atau 

kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas”. Perubahan 

disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan 

seseorang secara alamiah. 

b. Travers mengemukakan bahwa “Belajar adalah proses menghasilkan 

penyesuaian tingkah laku”. 

c. Morgan memberikan devinisi “Learning is any relatively permanent 

change in behavior that is a result of past experience”. (Belajar 

adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari 

pengalaman). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku di dalam diri manusia yang di 

alami melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh yang ditandai adanya 

perubahan pada diri seseorang sebagai hasil dari proses belajar ditunjukkan 

dengan berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, penalaran, sikap dan 

tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain 

yang ada pada diri individu yang belajar. 

Apabila telah selesai suatu usaha belajar tetapi tidak terjadi perubahan 

pada diri individu, maka tidak dapat dikatakan bahwa pada diri individu tersebut 

telah terjadi suatu proses belajar namun jika dalam proses pembelajaran telah 

terjadi perubahan dalam diri individu tersebut, maka dapat dikatakan telah terjadi 

suatu proses pembelajaran. 

b. Prinsip Belajar 

Menurut Suprijono (2010:04) ada tiga prinsip belajar belajar yaitu: 

Pertama, prinsip belajar adalah perubahan tingkah laku dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: 
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Pertama:  

1) Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang 

disadari.   

2) Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainya 

3) Fungsional atu bermanfaat sebagai bekal hidup.  

4) Positif atau berakumulasi. 

5) Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan.  

6) Permanen atau tetap. 

7) Bertujuan terarah.  

8) Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena disorong 

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistemik 

yang dinamis, konstruktif, dan organik. Belajar merupakan kesatuan 

fungsional dari berbagai komponen belajar. Ketiga, belajar merupakan 

bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil dari 

interaksi antara peserta didik dengan lingkunganya.  

Dari penjelasan diatas dapat diaji bahwa terdapat tiga prinsip belajar 

adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri individu setelah mengalami  

belajar, adanya proses pada belajar dan adanya pengalaman dalam belajar. Dari 

prinsip tersebut seorang siswa yang mengalami belajar diharapkan terjadi 

perubahan pada diri siswa sendiri. Perubahan tersebut dapat dalam bentuk pola 

pikir, pengetahuan, sikap dan tingkah laku. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010:54) ada dua faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar, yaitu faktor dari dalam diri (intern) dan faktor dari luar 

(ekstern).  

1. Faktor Intern yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor intern terbagi ke dalam tiga faktor, yaitu: 

1) Faktor jasmaniah, terdiri atas: faktor kesehatan dan faktor cacat 

tubuh. 

2) Faktor psikologis, meliputi: intelligensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, kesiapan. 

3) Faktor kelelahan, meliputi: kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani. 

2. Faktor ekstern yaitu faktor yang ada diluar individu. Faktor ekstern 

yang berpengaruh terhadap prestasi belajar dapat dikelompokkan 

menjadi 3 faktor yaitu:  

1) Faktor keluarga, seperti: cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan. 
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2) Faktor sekolah, meliputi: metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat, diantaranya: kegiatan siswa dalam masyarakat 

teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan uraian mengenai faktor yang mempengaruhi belajar diatas, 

terdapat dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern Faktor yang datang dari dari diri siswa terutama kemampuan yang 

dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil 

belajar yang dicapai. Di samping faktor terdapat faktor lain seperti motivasi 

belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial 

ekonomi, faktor fisik dan faktor psikis. Selain faktor dari dalam diri siswa faktor 

yang berada dari luar diri siswa dapat menentukan dan mempengaruhi hasil 

belajar yang dicapai. Salah satu lingkungan belajar yang paling dominan 

mempengaruhi hasil belajar disekolah adalah kualitas pengajaran artinya tinggi 

rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

pengajaran. 

2.1.3.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar pada hakikatnya tersirat dalam tujuan instruksional 

pengajaran. Oleh sebab itu, hasil belajar siswa di sekolah dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa dalam kualitas pengajaran. Pendapat ini sejalan dengan teori 

belajar di sekolah (Theory of School Learning) dari Bloom yang menyatakan ada 

tiga variabel utama dalam teori belajar di sekolah, yakni karakteristik individu, 

kualitas pengajaran, dan hasil belajar. 

Menurut Suprijono (2012:05) hasil belajar merupakan “pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap dan apresiasi dan 

ketrampilan merujuk pada ketrampilan”. Sedangkan menurut Sudjana (2010:2) 

hasil belajar adalah “kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah tingkat pengetahuan yang dicapai siswa 
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terhadap materi yang diterima ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah.  

Horward Kingsley dalam Sudjana (2010:22) membagi tiga macam hasil 

belajar yaitu: (a) Keterampilan dan kebiasaan, (b) Pengetahuan dan pengertian, (c) 

Sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang 

ada pada kurikulum sekolah. 

Menurut Suprijono (2012:05) merujuk pada pemikiran Gagne, hasil belajar 

dapat berupa:  

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan 

meresponsecara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan 

tersebut memerlukan manipulasi symbol, pemecahan masalah 

maupun penerapan aturan.  

b. Ketrampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang.  

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktifitas kognitifnya sendiri.  

d. Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani.  

e. Sikap adalah sikap menolak atau menerima obyek berdasarkan 

penilaian terhadap obyek tersebut.  

Hasil belajar mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil 

belajar siswa dalam hal ini meliputi tiga aspek, yaitu (1) aspek kognitif, 

kemampuan kognitif yang meliputi: pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, dan evaluasi, (2) aspek afektif, kemampuan afektif meliputi 

penerimaan, memberikan respons, penilaian, dan penentuan sikap, organisasi, dan 

pembentukkan pola hidup, (3) aspek psikomotorik, kemampuan psikomotorik 

meliputi apersepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

kompleks, gerakan penyesuaian dan kreativitas. Hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. 

Untuk mencapai hasil belajar yang baik perlu diciptakan pembelajaran 

yang melibatkan keaktifan siswa dalam menemukan dan mempelajari suatu materi 
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pelajaran. Hal tersebut dapat terjadi apabila adanya perubahan-perubahan dalam 

pengorganisasian kelas, penggunaan metode mengajar, strategi belajar mengajar, 

maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses pembelajaran. Guru 

berperan sebagai pengelola proses pembelajaran, bertindak selaku fasilitator dan 

motivator yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar, mengembangkan 

bahan pelajaran dengan baik, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mempelajari suatu materi dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus 

mereka capai. 

Dari penjelasan diatas mengenai hasil belajar dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar, diperoleh siswa dari pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar 

siswa dapat terwujud apabila siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru 

perlu membuat rencana pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk 

terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran agar siswa dapat berperan 

aktif dalam pembelajaran tersebut. 

2.1.4 Hubungan antara Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match 

(Mencari Pasangan) dengan Hasil Belajar 

Model Pembelajaran kooperatif tipe Make a Match (Mencari pasangan) 

adalah teknik yang dikembangkan oleh Lorna Curren (1994) dimana siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

yang menyenangkan. Make a Match merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif dengan ciri utama permainan mencari pasangan menggunakan  kartu 

soal/jawaban. Pada pembelajaran ini siswa merasa senang, karena mereka tanpa 

sengaja siswa bermain sambil belajar mengenai suatu konsep. Melalui permainan 

tersebut suasana kegembiraan pada diri siswapun muncul, kerjasama antar siswa 

akan terwujud karena pembelajaran dibuat secara kelompok. 

Pembelajaran ini dimulai dengan guru menyiapkan kartu-kartu, kartu 

tersebut berisi kartu soal dan kartu jawaban. kemudian guru membagi kelas 

menjadi kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dibagi menjadi kelompok 

pembawa kartu jawaban dan kelompok pembawa kartu soal. Selanjutnya guru 

membagikan kartu soal dan kartu jawaban tersebut tersebut kepada masing-

masing kelompok sesuai kategorinya, setelah itu siswa pembawa kartu soal 
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disuruh mencari pasangan kartu jawaban sesuai jawaban yang tepat dengan waktu 

yang telah ditentukan. Bagi siswa yang dapat mencari mencari kartu jawaban 

dengan tepat dengan batas waktu yang telah ditentukan akan diberi penghargaan 

(reward) dan diberi poin, sedangkan siswa yang tidak dapat mencari pasangan 

yang tepat diberi hukuman (Punishman). 

Melalui penerapan model pembelajaran Make a Match yang berbentuk 

permainan ini, diharapkan dapat menarik perhatian siswa,  semangat dan aktifitas 

dan keaktifan belajar akan tumbuh, secara otomatis akan berpengaruh pada 

peningkatan hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah tingkat pengetahuan yang 

dicapai siswa terhadap materi yang diterima ketika mengikuti dan mengerjakan 

tugas dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Sedangkan hasil belajar yang akan 

ditingkatkan adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu dapat 

juga perubahan perilaku secara keseluruhan yang tampak setelah mengalami 

proses pembelajaran dan hasil pembelajaran itu dapat berupa pengetahuan, 

kebiasaan, sikap maupun keterampilan yang biasa disebut dengan kognitif, afektif 

dan psikomotor. Semua itu didapatkan individu setelah mereka mengalami proses 

belajar. 

2.1.5 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Make a Match Pada 

Mata Pelajaran PKn 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007, pembelajaran yang baik 

adalah pembelajaran yang dikemas berdasar prosedur yang tepat dan sesuai. 

Sebelum kegiatan dilaksanakan langkah awal ialah membuat perencanaan berupa 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Setiap guru pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan baka, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD 

yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang 

penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di 

satuan pendidikan (Permendiknas No 41, 2007). 
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(1) Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran. Ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran (Permendiknas No 41, 2007). 

(2) Kegiatan inti 

Sesuai Permendiknas No 41 Tahun 2007 bahwa kegiatan inti 

merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. 

Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara 

sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. 

(3) Kegiatan Akhir 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran. Dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman 

atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak 

lanjut (BSNP No. 41, 2007). 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikaji bahwa pelaksanaan pembelajaran 

merupakan implementasi dari RPP. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, guru 

terlebih dahulu membuat RPP sebagai paduan dalam proses pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahulan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Pelaksanaan pembelajaran model kooperatif tipe Make a Match 

pada mata pelajaran PKn seperti di bawah ini. 

1) Rencana Pembelajaran (Persiapan), meliputi: 

a. Merumuskan indikator yang akan dicapai. 

b. Merancang pembelajaran berorientasi pada pembelajaran dengan 

menggunakan model Make a Match dalam pembelajaran PKn melalui 

penyusunan RPP. 

c. Membuat lembar observasi guru dan siswa saat tindakan berlangsung. 

d. Mempersiapkan alat dan media yang digunakan 

e. Membuat lembar kerja evaluasi untuk melihat hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

2) Pelaksanaan Awal 

1. Kegiatan awal 
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a) Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

b) Memberikan apersepsi untuk memunculkan rasa keingintahuan siswa 

tentang materi yang akan dipelajari yaitu, dengan bercerita dan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

c) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

2. Kegiatan inti 

1. Eksplorasi 

a. Menggali pengetahuan siswa mengenai materi yang akan diajarkan 

b. Guru menyampaikan  materi secara umum.  

c. Menjelaskan tentang uraian kegiatan pembelajaran Make a Match yang 

akan digunakan dalam pembelajaran. 

d. Menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik, 

satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. 

2.  Elaborasi 

a. Membagi siswa menjadi kelompok besar. 

b. Setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/jawaban. 

c. Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

d. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. 

e. Setiap siswa berpikir, menganalisis, menyelesaikan  tugasnya dalam 

mencocokan kartu dan bertindak tanpa rasa takut. 

f. Setiap siswa diberi kesempatan berdiskusi dengan pasangannya untuk 

mengoreksi kembali hasil kerjanya. 

g. Setiap siswa berpasangan membacakan kartu yang telah dicocokannya 

baik kartu  soal maupun kartu jawaban didepan kelas. 

h. Setiap siswa berpasangan akan mendapatkan point jika jawabannya itu 

benar. 
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3. Konfirmasi 

a. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan 

tentang hasil kerja siswa. 

b. Guru bersama-sama dengan siswa meluruskan dan membenarkan 

pemahaman siswa yang masih salah. 

c. Kegiatan penutup 

a) Guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman dan kesimpulan 

dari hasil pembelajaran. 

b) Guru bersama siswa melakukan refleksi. 

c) Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 

d) Menutup pembelajaran dengan salam. 

2.2 Kajian Hasil  Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan Rina Nurhasanah (2011) yang berjudul Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Peninggalan Sejarah Hindu, 

Budha dan Islam di Indonesia dalam Pembelajaran IPS melalui Model 

Cooperative Learning Teknik Make a Match terhadap Siswa Kelas 5 SD Negeri 

Sukajadi Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur). Dari hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan hasil data angket yang diberikan kepada 

siswa diperoleh gambaran bahwa pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

Cooperative Learning teknik Make a Match menyenangkan bagi siswa, siswa 

merasa termotivasi untuk belajar karena selain membantu dalam memahami 

materi pelajaran, model Cooperative Learning teknik Make a Match juga 

menambah pengalaman baru karena dapat meningkatkan kerja sama dan 

kepedulian diantara siswa. Hal ini membuktikan bahwa respon siswa terhadap 

penerapan model Cooperative Learning teknik Make a Match sangat positif. 

Sesuai dengan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, penerapan 

model Cooperative Learning teknik Make a Match efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa, hal ini telihat dari meningkatnya nilai rata-rata kelas dan 

ketuntasan belajar siswa. Pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 

69,2 dengan ketuntasan belajar 65% (21 dari 32 siswa mencapai KKM), 
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sedangkan  pada siklus II nilai rata-rata kelas lebih meningkat menjadi 76,9 

dengan ketuntasan belajar sebesar 84% ( 27 dari 32 siswa mencapai KKM). 

Penelitian yang dilakukan Ria Yuni Astuti (2011) Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match 

Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Semester 

Genap Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA khususanya tentang sifat-sifat cahaya kelas 5. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5. Hal ini 

ditunjukkan dengan peningkatan nilai siswa dari kondisi awal, siklus I dan siklus 

II. Pada saat kondisi awal terdapat 5 siswa yang tuntas dalam KKM atau sebesar 

41,7% dan yang belum tuntas terdapat 7 siswa atau sebesar 58,3%. Pada siklus I 

terdapat 9 siswa yang tuntas dalam KKM atau sebesar 75%, dan yang belum 

tuntas terdapat 3 siswa atau sebesar 25%, sedangkan pada siklus II terdapat 12 

siswa yang tuntas dalam KKM atau sebesar 100%, dan yang belum tuntas dalam 

belajar terdapat 0 siswa atau sebesar 0 %. Dari analisis data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5. 

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan tipe Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar. Persamaan 

penelitian ini adalah sama-sama menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Make a Match untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Perbedaan dari kedua 

penelitian diatas, penelitian  diterapkan pada mata pelajaran yang berbeda yaitu 

IPS dan IPA sedankan peneliti menerapkan pada mata pelajaran PKn. Namun 

demikian, perlu dibuktikan lagi pada penelitian tindakan kelas ini. 

2.3 Kerangka Pikir 

Alur kerangka berifikir yang ditujukan untuk mengarahkan jalannya 

penelitian agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, maka 

kerangka berpikir dijabarkan agar penelitian mempunyai gambaran yang jelas 

dalam melakukan penelitian.  
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Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi sebagian siswa sering dianggap 

sebagai mata pelajaran yang hanya menekankan pada pemberian informasi dan 

hafalan semata, sehingga siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

Selain itu guru masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar, guru 

melakukan kegiatan pembelajaan tersebut berulang-ulang, guru juga kurang 

kreatif dan inovatif dalam memodifikasi pembelajaran dikelas, Indikasinya dapat 

dilihat dari hasil belajar siswa yang rendah. Untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa peneliti menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make a match.  

Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif sebagai salah satu alternatif bagi guru dalam 

menerapkan pembelajaran dengan variasi diskusi kelompok yang ciri khasnya 

bermain sambil belajar mengenai suatu konsep dengan mencocokkan kartu soal/ 

jawaban dengan tepat. Model ini dapat menciptakan suasana belajar aktif dan 

menyenangkan. Materi yang disajikan guru menjadi lebih menarik perhatian siswa 

dalam mengikuti pelajaran, rasa ingin tahu dan antusias siswa dapat ditumbuhkan. 

Kerjasama antar individu akan terbentuk secara dinamis. Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran PKn. 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Dari kerangka berpikir yang telah dikemukakan dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: 

a. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match diduga dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas 4 SD Negeri Jamusan Kecamatan 

Jumo Kabupaten Temanggung semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

b. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match sesuai 

standar proses diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas 4 SD 

Negeri Jamusan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung semester genap 

tahun pelajaran 2012/2013. 


