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ABSTRAK 
 

Djumiati, 2009. Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Kelas VI melalui 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match di SDN 
Banyumanik 03 Semarang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Dra. Arini Estiastuti, M.Pd , Pembimbing II. DR. Ali 
Sunarso.M.Pd. 

 
Kata Kunci: Kualitas Pembelajaran PKn, Kooperatif Make a Match. 

Penelitian ini dilatar belakangi pentingnya guru dalam mengelola 
pembelajaran PKn yang bermakna sehingga siswa akan memiliki pengalaman belajar 
yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa akan semakin berkesan jika 
siswa dalam belajar dapat menemukan sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kualitas pembelajaran PKn 
melalui model kooperatif tipe make a match , (2) menguji tingkat aktivitas siswa dalam 
pembelajaran PKn, (3) meningkatkan hasil belajar PKn. 

 Berdasarkan hasil belajar siswa kelas VI SDN Banyumanik 03 Semarang 
dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar siswa rendah di bawah KKM yaitu 48 dan 
52. Hal itu terjadi karena guru banyak menggunakan metode ceramah dan belum 
ditunjang model pembelajaran Untuk mengatasi masalah tersebut alternatif yang dipilih 
guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

Model pembelajaran kooperatif tipe make a match mempunyai ciri mencari 
pasangan, maksud mencari pasangan adalah mencocokan kartu yang dipegang dengan 
kartu yang dipegang teman. Setelah merasa cocok mereka bersama-sama 
membahasnya, kemudian mereka menuju ke kelompok penilai.  

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VI SDN Banyumanik 03 
Semarang dengan jumlah siswa 42, perempuan 15, dan laki-laki 22. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 3 siklus, masing-
masing siklus terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan angket. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif 
tipe make a match terbukti efektif dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
siswa, dan hasil belajar. Peningkatan itu ditandai dari ketercapaian indikator 
keberhasilan. Peningkatan keterampilan guru dari siklus I 48 %, siklus II 71 %, dan 
siklus III 83,3 %. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I 32,4 %, siklus II 42,7, dan 
siklus III 66,5 %. Peningkatan hasil belajar pada siklus I rata-rata kelas 64,59, siklus II 
rata-rata kelas 70,45, dan siklus III 80,40. 

Saran ditujukan: (1) para guru sekolah dasar, hendaknya lebih memiliki 
komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya dengan melaksanakan tugas pokok 
secara profisional untuk meningkatkan hasil belajar, (2) para kepala sekolah dan 
pengawas sekolah, hendaknya lebih mengintensifkan peranannya sebagai supervisor 
pembelajaran yang bermakna, (3) bagi siswa bersemangatlah untuk maju dalam 
melaksanakan tugas-tugas sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang 

kajiannya ditopang berbagai disiplin ilmu yang relevan seperti ilmu politik, 

hukum, sosiologi, antropologi, psikologi dan disiplin ilmu lainnya,  yang 

digunakan landasan untuk melakukan kajian-kajian terhadap proses 

pengembangan konsep, nilai, dan perilaku demokrasi warga negara (Etin 

Solihatin  2007 : 96 ). Terkait dengan hal tersebut PKn di sekolah dasar 

sebagai salah satu mata pelajaran yang juga mengkaji masalah-masalah sosial 

dan humaniora. Hal ini dapat dilihat dari cakupan materi ajar Pendidikan 

Kewarganegaraan yang cukup luas. 

Dalam Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa: “ Pendidikan 

Nasional adalah pendidikan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman”. Pasal 3 mengatakan bahwa: Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
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sehat,  berilmu, cakap, kreaktif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  Memperhatikan isi  UU No. 20 tahun 

2003 tersebut, bahwa tugas seorang guru cukup berat, sebab maju dan 

mundurnya  suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan dari 

bangsa itu sendiri. Guru SD merupakan ujung tombak dituntut dapat 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswanya untuk terampil, 

cerdas, mandiri, dan berkualitas agar apa yang terkandung di dalam pasal 1 

dan 3 UU Pendidikan No. 20 tahun 2003 dapat terlaksana dengan baik. 

Guru dalam mengajar melakukan kegiatan mempersiapkan siswa 

untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat 

(Oemar Hamalik,2008:50). Peran guru adalah sebagai sumber belajar, 

fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, inovator, motivator dan 

evaluator. Untuk menyikapi hal tersebut guru salah satunya guru sebagai 

innovator yaitu guru harus mampu menciptakan pembaruan-pembaruhan 

dalam kegiatan belajar mengajar  diharapkan siswa tidak bosan belajar. Guru 

sebagai motivator yaitu guru harus mampu membangkitkan motivasi siswa 

agar aktif dan kreatif dalam proses belajar mengajar, sebab pembelajaran 

yang berkualitas adalah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada 

keaktifan siswa dan kemandirian siswa. 

Keterbatasan waktu, sarana dan pra sarana yang kurang memadahi di 

sekolah menyebabkan kurang  efektifnya pembelajaran yang dilaksanakan 

guru. Selain itu sulitnya melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran PKn di kelas VI SD Banyumanik 03 Semarang. Selain itu  
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kemungkinan karena pemanfaatan metode belum variatif (guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran menggunakan metode ceramah). Sehingga 

dalam pembelajaran di kelas terkesan tidak konduksif karena pembelajaran 

didominasi oleh guru. Proses pembelajaran yang dilakukan lebih 

mementingkan pada menghafal konsep bukan pada pemahaman. Dengan 

demikian, suasana pembelajaran menjadi tidak menyenangkan  sehingga 

siswa menjadi pasif. 

Berdasarkan hasil belajar PKn  siswa kelas VI SDN Banyumanik 03 

Semarang tahun yang lalu (2008-2009)  dapat disimpulkan bahwa 

penguasaan materi Pancasila Sebagai Dasar Negara masih sangat kurang. 

Hasil yang diperoleh sangat rendah yaitu nilai rata-rata kelas 48 untuk 

ulangan formatif pertama, ulangan kedua dengan rata-rata kelas 52, 

sedangkan nilai tugas rumah (PR) rata-rata kelas 58. Ketiga rata-rata kelas 

tersebut masih di bawah Kriteria ketuntasan minimal (KKM). Ketuntasan 

yang sudah ditetapkan SDN Banyumanik 03 kelas VI untuk mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah 70 ke atas. Dari hasil refleksi awal ini 

maka siswa kelas VI SDN Banyumanik 03 Semarang dalam pelaksanaan 

pembelajaran hanya mampu menyerap 50 %. Sedangkan yang diharapkan 

adalah nilai rata-rata 70 ke atas.  

Rendahnya pencapaian nilai rata-rata kelas siswa kelas VI SDN 

Banyumanik 03 Semarang dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara 

Indonesia tersebut,  menjadi indikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru selama ini belum efektif.  Nilai hasil belajar belum mencakup 
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keterampilan  dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, sehingga sulit untuk 

mengukur aktivitas  siswa dan kemampuan sosial siswa.  

Untuk memperbaiki hal tersebut perlu disusun  suatu  pendekatan  

dalam pembelajaran yang lebih komprehensip dan dapat mengkaitkan materi 

dengan kenyataan  yang  ada di lingkungan sekitarnya. Atas dasar itulah 

peneliti mencoba mengembangkan pendekatan kooperatif tipe make a match.  

  Model pembelajaran kooperatif didasarkan atas falsafah homo 

homini socius. Falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah mahkluk 

sosial karena di dalam dirinya ada dorongan untuk berhubungan saling 

berpengahu (interaksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial (social need) 

untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Kerjasama dalam 

menyelesaikan tugas/pekerjaan (Elly Setiadi, 2007:67). Sedangkan Menurut 

Agus Suprijono (2009:61)  model pembelajaran kooperatif  merupakan model 

yang membantu siswa mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, 

toleransi, menerima keragaman, dan mengembangkan hubungan sosial dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran model kooperatif 

menekankan adanya interaksi dengan kelompoknya.  Setiap  kelompok 

mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, sedang, dan 

rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, 

suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender.  

Model pembelajaran tipe make a match adalah model  mencari 

pasangan kartu soal dengan kartu jawaban yang dipegang orang lain. Di sini 
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anak dituntut untuk berinteraksi dengan teman tanpa melihat jenis 

kelaminnya,  kepandaiannya atau teman akrabnya. Untuk mecocokan/ 

mencarikan pasangan  kartu yang dia pegang. 

Guna  meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas dan  

mengoptimalkan kemampuan siswa dalam menyerap informasi ilmiah yang 

dicari, selain itu dapat memotivasi siswa agar aktif dalam pembelajaran di 

kelas, serta melatih siswa bekerja sama (bersosialisasi dengan kelompok) 

peneliti menerapkan model pembelajaran  make a match 

Model  pembelajaran kooperartif  jika diterapkan secara benar 

memiliki banyak keuntungan, seperti: (1) dapat memperluas wawasan siswa, 

(2) dapat merangsang kreativis siswa dalam memunculkan ide dalam 

memecahkan suatu masalah, (3) dapat mengembangkan sikap menghargai 

pendapat orang lain, dan (4) dapat menumbuhkan partisipasi siswa menjadi 

lebih aktif (Agus Suprijono 2009:59). 

Melalui model kooperatif tipe make a match atau mencari pasangan 

diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan kualitas pembelajaran PKn 

sehingga hasil belajar akan lebih baik (meningkat).   

 

B. Rumusan masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,  maka masalah dapat 

dirumuskan  secara umum sebagai berikut, meningkatkan kualitas 

pembelajaran PKn di kelas VI. Permasalah itu dapat dirinci menjadi: 
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a)  Bagaimana keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran  PKn 

pada materi Pancasila sebagai Dasar Negara dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a macth ? 

b). Bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran  PKn dengan materi 

Pancasila sebagai Dasar Negara menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a macth ?  

c)  Apakah hasil belajar siswa meningkat dalam  pembelajaran PKn 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe make a macth ? 

2. Pemecahan Masalah 

               Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, peneliti 

merencanakan pemecahan masalah melalui  model pembelajaran 

kooperatif tipe make a macth ? 

Adapun langkah-langkah tindakan tersebut sebagai berikut: 

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep/topik/ 

pertanyaan/kartu jawaban. 

b.  Guru membagi komunitas kelas menjadi 3 kelompok. Jumlah anggota 

kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa dalam satu kelas. 

Kelompok soal, kelompok jawaban, dan kelompok penilai. 

c. Guru membagi kartu-kartu tersebut kepada kelompok, tiap siswa 

mendapat satu kartu. 

d. Siswa mencari pasangannya sesuai dengan kartu yang diterima. 

e. Siswa setelah menemukan pasangan berdiskusi.  

f. Hasil diskusi diberikan tim penilai. 
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g. Pasangan yang menjawab benar sebelum waktu yang telah ditentukan 

mendapat poin. 

h. Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

i. Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang berprestasi baik 

secara individu maupun kelompok. 

j. Guru mengadakan evalusi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini secara umum bertujuan untuk 

meningkatkan  

pembelajaran PKn materi Pancasila sebagai Dasar Negara pada siswa kelas 

VI melalui model pembelajaran kooperatif tipe make a macth ? 

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran PKn dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe make a macth pada siswa kelas VI SDN Banyumanik 03 Semarang. 

2. Mengetahui peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn  

menggunakan model  pembelajaran kooperatif tipe make a macth siswa 

kelas VI SDN Banyumanik 03 Semarang. 

3. Mengetahui  peningkatan hasil belajar  siswa dalam pembelajaran PKn 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a macth di kelas 

VI SDN Banyumanik 03 Semarang. 
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D.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang 

bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis pembelajaran kooperatif tipe 

make a macth mampu meningkatkan kualitas pembelajaran  sehingga  dapat 

menjadi acuan teori untuk kegiatan penelitian - penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan pembelajaran PKn. Selebihnya menambah khasanah bagi 

dunia pendidikan. 

Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat: 

1. Bagi guru SD kelas VI, Meningkatkan keterampilan guru dalam  

mengelola pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a macth. 

2. Bagi siswa SD kelas VI, sebagai saranan meningkatkan aktivitas  dalam 

belajar secara kelompok. 

3. Bagi pemerhati pendidikan dasar, dapat menambah wawasan 

pembelajaran di SD untuk mendesain pembelajaran bermakna khususnya 

dalam  menerapkan  model pembelajaran kooperatif tipe make a macth. 

 

 



 

9 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pendidikan Kewarganegaraan di SD 

Pengertian Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu 

masyarakat dan pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup dan 

kehidupan generasi penerus, selaku masyarakat, bangsa dan negara, serta 

mampu mengantisipasi hari depan mereka  yang senantiasa berubah dan 

selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan 

hubungan internasional (Balitbang, 2004:14). 

Menurut Malik Fajar  (dalam Etin Solihatin, 2008:96) mengatakan 

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan yang sangat 

penting yaitu PKn merupakan suatau wahana untuk mengembangkan 

kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. Untuk itu perlu adanya arahan baru, yaitu PKn 

merupakan kajian kewarganegaraan yang ditopang berbagai disiplin ilmu 

yang relevan, yaitu ilmu politik, hukum, soaiologi, antropologi, dll. 

Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship) merupakan mata 

pelajaran yang mefokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi 

agama, kultur, bahasa, usia, suku bangsa menjadi warga negara yang 
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cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 ( Balitbang, 2003:2).  

Jadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan mata 

pelajaran yang mefokuskan pembentukan diri siswa dari berbagai 

aspek,yaitu aspek agama, sosial, kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa serta 

untuk memngembangkan kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat 

terwujud seorang warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, bermoral, 

dan berkarakter serta membentuk sumber daya manusia Indonesia yang 

bertanggung jawab serta berkualitas. Dapat dikatakan Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn)  merupakan usaha membekali siswa dengan 

pengetahuan dasar dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan 

warga negara dengan negara agar menjadi warga negara yang dapat 

diandalkan oleh bangsa dan negara. 

Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai fungsi untuk 

mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan siswa tentang 

masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Tujuan mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah: 

a. Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografis, ekonomi, 

sejarah, dan kewarganegaraan melalui pendekatan paedagogis dan 

psikologis. 

b. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreaktif, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan social. 
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c. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun global 

(balitbang, 2004:15). 

Kurikulum SD, SMP, dan SMA melukiskan bahwa tujuan 

pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan, memupuk dan 

mengembangkan rasa saling menghormati, memupuk rasa kekeluargaan, 

kasih sayang, dan bertanggung jawab (Numan Sumantri, 2001:278) 

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan diberikan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan tujuan 

agar siswa sekolah dasar secara dini mempunyai budi pekerti yang baik, 

sopan dan menjadi manusia yang bertanggung jawab baik bagi dirinya 

sendiri maupun bagi orang lain dan warga negara yang efektif Untuk itulah  

dalam materi PKn mulai dari kelas I hingga kelas VI terdapat misi 

membina  moral, norma dan nilai secara utuh dan berkesinambungan yang 

tertanam dalam setiap materi (Ruminiati, 2007: 2-21 ) 

Jadi tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

terciptanya manusia Indonesia yang mempunyai sumber daya manusia 

yang berkualitas dan bertanggung jawab sehingga mampu berinteraksi 

dengan bangsa-bangsa lain, dan dapat menyikapi setiap munculnya isu 

yang datangnya dari dalam maupun dari luar dengan sikap berfikir kritis, 

rasional, dan kreaktif. 
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Ruang lingkup dan standar kompetensi pengajaran PKn  
Ruang lingkup mata pelajaran PKn meliputi aspek: 

1. Sistem sosial dan budaya 

2. Manusia tempat dan lingkungan. 

3. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

4. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 

5. Sistem berbangsa dan bernegara. 

Standar kompetensi bahan kajian merupakan seperangkat 

kompetensi yang dibakukan sebagai hasil belajar pada bahan kajian 

tertentu. Standar Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan meliputi: 

1. Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang sistem 

sosial dan budaya. Penerapannya untuk mengembangkan sikap kritis 

dalam situasi sosial. 

2. Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang 

manusia, tempat, dan lingkungan. Penerapannya untuk menganalisa 

proses kejadian, interaksi dan saling ketergantungan antara gejala alam 

dan kehidupan di muka bumi dalam demensi ruang dan waktu. 

3. Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang 

ekonomi dan kesejahteraan. Penerapannya untuk berperilaku rasional 

dan manusiawi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. 

4. Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang waktu 

berkelanjutan dan perubahan. Penerapannya untuk menganalisa 

keterkaitan antara manusia dan waktu, tempat, dan kejadian. 
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5. Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang 

berbangsa dan bernegara. Penerapannya untuk mewujutkan persatuan 

bangsa berdasarkan pancasila dan UUD 1945 ( BNSP, 2008:10 ) 

Materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas VI meliputi: 

a. Dasar Negara Pancasila 

b.  Persatuan dan Kesatuan 

c. Keteladanan 

d. Demokrasi 

e. Lembaga Negara 

f. Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah 

g. ASEAN 

h. Peran Indonesia dalam Lingkungan Asia Tenggara 

i. Politik Bebas dan Aktif 

j. Contoh Peran Politik Indonesia dalam Percaturan Internasional 

( BNSP, 2008:1-6 ) 

 

2. Keterampilan Guru 

Guru memiliki banyak tugas baik yang terikat oleh dinas maupun di 

luar dinas, dalam bentuk pengabdian, diantaranya tugas guru dalam bidang 

profesi, tugas kemanusiaan dan tugas dalam bidang kemasyarakatan.Tugas 

guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih.  

Dari ketiga hal tersebut mempunyai makna yang berbeda-beda. 

Mengajar berarti mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, 
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sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan 

pada siswa (Sutomo, 2007:123). 

Menurut Oemar Hamalik (2008:44) mengajar adalah 

menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik atau murid di sekolah. 

Mendidik adalah membimbing anak didik dengan memperhatikan 

kemampuan anak tersebut, melatih adalah mengembangkan potensi yang 

dimiliki anak didik. 

Jadi dapat dikatakan bahwa seorang guru di samping memberikan 

ilmu pengetahuan kepada siswa juga membimbing mengembangkan nilai-

nilai hidup serta melatih keterampilan-keterampilan yang dimilikinya. 

Terkait dengan tujuan mata pelajaran PKn yang sedemikian 

fundamental maka guru harus professional dalam mengelola pembelajaran 

dan perlu mengetahui serta dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar 

agar dapat melaksanakan tugas mengajarnya secara profisional, yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Guru harus dapat membangkitkan perhatian siswa pada materi yang 

diberikan serta dapat menggunakan media dan sumber belajar yang 

bervariasi. 

(2)  Guru harus dapat membangkitkan minat siswa untuk aktif dalam 

berfikir serta mencari dan menentukan sendiri pengetahuan. 

(3) Guru harus dapat membuat urutan dalam pemberian pelajaran dan 

menyesuikan dengan usia tahapan tugas perkembangan siswa. 
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(4) Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa agar siswa menjadi mudah 

memahaminya. 

(5)  Guru harus mau menjelaskan materi berulang-ulang hingga tanggapan 

siswa menjadi jelas 

(6)  Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi antara pelajaran 

yang nyata dengan kehidupan sehari-hari. 

(7) Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar siswa dengan cara  

memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, 

mengamati/meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapat. 

(8)  Guru harus mengembangkan sikap siswa dalam membina hubungan 

sosial, baik di kelas maupun di luar kelas. 

(9)  Guru harus dapat menyelidiki dan mendalami perbedaan siswa secara 

individu agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaan tersebut 

( Hamzah, 2008 : 16 ). 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Nana Syaodih 

Sukmadinata,1997:192)  merumuskan kemampuan-kemampuan yang harus 

dimiliki oleh seorang guru  dan mengelompokan menjadi tiga demensi 

yaitu:   

1. Kemampuan profesional yang mencakup: 

a. Penguasaan materi pelajaran, bahan  yang akan diajarkan dan       

keilmuan dari bahan pelajaran tersebut. 

b. Penguasaan landasan dan wawasan pendidikan dan keguruan. 
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c.  Penguasaan proses pendidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. 

2. Kemampuan sosial, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan 

tuntutan kerja dan lingkungan sekitar. 

3. Kemampuan personal yang mencakup: 

a. Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugas sebagai  

guru, dan terhadap keseleruhan situasi pendidikan. 

b.Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya 

dimiliki guru. 

 c. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai anutan teladan   

bagi para siswanya . 

Ketiga kelompok kemampuan profisional tersebut dapat 

diuraikan menjadi 10 kemampuan dasar, yaitu: 

1. Penguasaan bahan pengajaran besarta konsep-konsep dasar keilmuanya. 

2. Pengelolaan program belajar mengajar. 

3. Pengelolaan kelas. 

4. Penggunaan media dan sumber belajar. 

5. Penguasaan landasasn –landasan kependidikan. 

6. Pengelolaan interaksi belajar-mengajar. 

7. Penilaian prestasi siswa. 

8. Pengenalan fungsi dan program bimbingan penyuluhan. 

9. Pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah. 

10. Pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian 

pendidikan (Nana Syaodih Sukmadinata,1997:191-194). 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jabatan guru 

merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan 

keahlian khusus untuk melaksanakan tugas pengajar, pendidik,dan pelatih. 

Tugas guru akan berhasil jika 10 kemampuan dasar yang dimiliki 

diterapkan seoptimal mungkin dengan didasari oleh adanya idialisme, yaitu 

cita-cita luhur yang ingin dicapai dengan pendidikan. 

3. Aktivitas Belajar  

Pengertian aktivitas 

Aktivitas merupakan asas yang terpenting dalam belajar. Menurut 

Djamarah dan Azwan Zain (2002:2) belajar adalah aktivitas yang dilakukan 

individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang 

telah dipelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan  

sekitar. Aktivitas di sini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga. 

Psikofisik menuju keperkembangan pribadi individu seutuhnya, yang 

menyangkut unsur cipta (kognitif), rasa (efektif), dan krasa ( psikologis). 

Sardiman (2001 : 94) juga menegaskan bahwa anak-anak itu 

memiliki tenaga-tenaga yang berkembang sendiri. Pendidik/guru hanya 

berperan sebagai pembimbing dan mengamati perkembangan siswanya. Hal 

ini memberikan petunjuk bahwa yang lebih banyak melakukan aktivitas di 

dalam diri adalah anak itu sendiri, sedangkan guru  (pendidik) hanya 

memberikan bimbingan, memfasilitasi, dan merencanakan segala kegiatan 

yang akan dilakukan oleh anak didik. 
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Siswa adalah suatu organisme yang hidup, di dalam dirinya  

beranekaragam kemungkinan dan potensi yang hidup dan yang sedang 

berkembang. Di dalam dirinya terdapat prinsip aktif, keinginan untuk 

berbuat dan bekerja sendiri Oemar Hamalik (2008 : 170). Dalam kemajuan 

metedologi dewasa ini asas aktivitas lebih ditonjolkan melalui suatu 

program unit ectivity, sehingga kegiatan belajar siswa menjadi dasar untuk 

mencapai tujuan dan hasil belajar yang lebih memadai. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas adalah suatu kegiatan atau kesibukan yang dilakukan oleh anak 

didik dalam rangka membetulkan diri. Dalam hal ini sebagian besar 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan sekolah adalah usaha-usaha untuk 

menguasai ilmu pengetahuan. Untuk itu anak - didik harus aktif melakukan 

pengamatan sendiri, penyelidikan sendiri dan kerja sendiri. Oleh sebab itu 

model pembelajaran yang tepat akan mendorong siswa untuk lebih antusias 

mengikuti pembelajaran. Jadi sangat jelas bahwa dalam kegiatan belajar 

anak didik harus aktif. 

Jenis-jenis Aktivitas 

Macam-macam kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, 

tidak hanya mendengarkan dan mencatat yang lazim terdapat di sekolah 

tradisional. Menurut Paul D. Dierich (dalam Oemar Hamalik, 2008 : 172) 

membagi kegiatan belajar dalam 8 kelompok, antara lain : 

a. Kegiatan – kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demontrasi 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 
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b. Kegiatan-kegiatan lesan  

Mengemukaan suatu fakta atau prinsip secara lesan,  menghubungkan 

suatu kejadian  mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukaan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

 Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau   

diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan,  atau 

mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis 

 Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, mengerjakan 

tes dan mengisi angket, menulis pengumuman. 

e. Kegiatan- kegiatan menggambar 

Menggambar membuat grafik, menggambar peta dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat,melaksanakan pameranan, 

membuat model,menari dan berkebun. 

g. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisa faktor-

faktor, melihat hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dll. 

Dari ke delapan kelompok aktivitas tentunya tidak terpisah satu 

sama yang lain. Menurut Gagne (dalam Tri Anni dkk,  2006 : 16) 

merumuskan perubahan perilaku berkaitan dengan apa yang dipelajari oleh 



20 

 

pembelajar dalam bentuk kemahiran intelektual strategi kognitif, informasi 

verbal, kemahiran motorik, dan sikap. 

Penggunaan azas  aktivitas besar nilainya bagi pengajaran para 

siswa, oleh karena: 

1) Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

2) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 

secara integral. 

 3)  Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa. 

 4)  Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 

 5) Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 

demokratis. 

6)  Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara 

orang tua dengan guru. 

 7)  Pengajaran dilaksanakan secara teoritis dan kongkrit mengembangkan 

pengalaman dan berpikir kritis serta menghindarkan verbalisme. 

 8) Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan di masyarakat (Hamalik Oemar, 2008: 176 ). 

Dari kedelapan nilai akrtivitas di atas dapat dikatakan bahwa, 

pembelajaran akan terlihat sangat menyenangkan dan suasana menjadi 

hidup sehingga siswa merasa betah berada di lingkungan sekolah, 

dengan keaktivannya sendiri. 

Dalam kontek di sini keaktifan anak dapat dilihat dari ketika 

anak membaca kartu-kartu soal, mendengarkan penjelasan guru, 



21 

 

menjawab pertanyaan guru maupun temannya, Sedangkan terampil di 

sini ketika anak mencari jawab kartu-kartunya dari satu anak ke anak 

yang lain sampai siswa tersebut mendapat jawabannya. Keberanian 

siswa dapat dilihat dari mengungkapkan pendapat saat 

mempresentasikan hasil di dapan kelas dan menanggapi pertanyaan dari 

temannya. 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut Gegne 

(dalam Tri Anni dkk,  2006 : 26), hasil belajar berupa : 

a. Informasi verbal 

Kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa,baik lesan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan itu tidak 

memerlukan manifestasi verbal, pemecahan masalah maupun 

penerapan aturan. 

b. Keterampilan intelektual 

Kemampuan mempresentasikan konsep dan lambing, 

ketrampilan mengatagorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta 

konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Kemampuan 

intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif 

bersifat khas. 

 



22 

 

c. Strategi kognitif 

Kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya 

sendiri. 

d. Keterampilan motorik 

Kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan 

koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

e. Sikap 

Kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi 

dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan 

menjadikan nilai-nilai standar perilaku (Agus Suprijono, 2009: 5). 

Menurut Bloom  hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge 

(pengetahuan atau ingatan), comprehension ( pemahaman , 

menjelaskan, meringkas),   application  ( menerapkan ), analysis ( 

menguraikan menentukan hubungan),synthesis ( mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai ). 

Domain afektif adalah  receiving ( sikap menerima ), responding ( 

memberikan respon ),valving ( nilai ), organizsation ( organisasi ), 

characterization (karaterisasi). Domain psikomotor yang harus 

dimiliki meliputi keterampilan produktif, teknik, fisik, social, 

manajerial, dan intelektual ( Agus Suprijono, 2009 : 5 ). 
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Howard Kingsly membagi tiga macam hasil belajar, antara lain 

(a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) 

sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi 

dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan 

Gagne membagi lima hasil belajar, yaitu (a) informasi verbal, (b) 

ketrampilan verbal, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) ketrampilan 

motoris. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan 

pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan intraksional, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang 

secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah 

kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotoris (Nana Sudjana, 

2002:22). 

Ranah kognitif berkenan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis sintensis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk 

kognitif tingkat tinggi.Ranah afektif berkenan dengan sikap yang 

terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian, oraganisasi, dan internalisasi. 

Ranah psikomotoris berkenan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotoris,yaitu (a) gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan dasar, 
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(c) kemampuan perseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) 

gerakan keterampilan, dan (f) gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di 

antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai 

oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para 

siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. 

Berdasarkan konsep di atas maka dapat diperolah suatu 

pengertian bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa setelah siswa tersebut dengan segala upaya yang wujudnya 

berupa kemampuan ingatan (kognitif), sikap (afektif), dan 

keterampilan (psikomotoris). Derajat kemampuan siswa berbeda-beda 

satu dengan yang lainnya. Derajat tersebut diperoleh siswa diwujudkan 

dalam bentuk nilai hasil belajar. 

5. Model Pembelajaran Kooperatif 

1) Pengertian Kooperatif  

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima 

keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Untuk mencapai 

hasil belajar itu model pembelajaran menuntut kerjasama dan 

interdependensi peserta didik dalam struktur tugas, struktur tujuan, 

dan  struktur  rewardnya atau kemampuannya (Agus Suprijono, 2009 : 

61) 
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Pembelajaran kooperatif bisa didifinisikan sebagai sistem 

kerja sama/belajar gotong royong untuk menyelesaikan tugas-tugas 

yang terstruktur bersama kelompoknya. Dalam kerja sama tersebut 

yang cepat harus membantu yang lemah. Kegagalan individu (salah 

satu anggota) merupakan kegagalan kelompok. 

Pembelajaran kooperatif secara umum adalah konsep yang 

lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk yang 

dipimpin guru atau diarahkan guru, di mana guru menetapkan tugas 

dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan 

informasi yang dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan 

masalah (Agus Suprijono, 2009:54).  

Roger dan David Johnson (Agus Suprijono, 2009:58)  

mengemukaan bahwa tidak semua belajar  kelompok bisa dianggap 

pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal harus 

menerapkan lima unsur  dalam pembelajaran kooperatif. Lima unsur  

itu adalah: (a) Saling ketergantungan positif (b) Tanggung jawab 

perorangan, (c) Interatif promotif, (d) Komunikasi antar anggota, dan 

(e) Pemprosesan kelompok.  

Jadi dapat dikatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

adalah Pembelajaran dengan cara berkelompok untuk menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan guru secara tersetruktur dengan teknik 

kerja sama antar siswa dalam kelompok dengan penuh tanggung 

jawab. 
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2) Tinjauan Umum Pembelajaran Kooperatif 

Slavin (1995:5)  mengemukakan bahwa pendekatan 

kuntruktivis dalam pelajaran menerapkan pembelajaran kooperatif 

secara ekstensif. Atas dasar teori bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apa bila mereka 

dapat saling mendiskusikan konsep-konsep tersebut dengan temannya 

( Agus Supriyono, 2009:76). Hal ini sejalan dengan pendapat 

Thamson dalam buku KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 

pembelajaran Berbasis Kompetensi dan kontektual yang ditulis oleh 

Masnur Muslich, bahwa pembelajaran kooperatif turut menambah 

unsur  -  unsur interaksi sosial pada pembelajaran (Muslich, 

2007:229).     

Menurut Trianto (2007:41) di dalam pembelajaran kooperatif 

siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil saling 

membantu satu dengan yang lainnya. Kelas disusun dalam kelompok 

yang terdiri dari 4 atau 5 siswa, dengan kemampuan yang heterogen . 

Maksud kelompok heterogen adalah terdiri dari campuran 

kemampuan siswa, jenis kelamin, dan suku. Hal ini bermanfaat untuk 

melatih siswa menerima perbedaan pendapat, bekerja dengan teman 

yang berbeda, kemampuan yang berbeda, kepribadian yang berbeda, 

dan  latar belakangpun berbeda. Pada pembelajaran kooperatif 

diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar siswa dapat bekerja 

sama di dalam kelompoknya. Misalnya menjadi pendengar yang baik, 
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memberi penjelasan kepada teman sekelompok dengan baik . Siswa 

diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang 

direncanakan untuk dikerjakan (Trianto, 2007:42). Selama kerja  

kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan 

materi yang disajikan guru dan saling membantu diantara teman 

sekelompok untuk mencapai ketuntasan materi. Belajar kelompok 

belum selesai jika salah satu anggota kelompok ada yang belum 

menguasai materi pelajaran. Perlu ditekan kepada siswa bahwa 

mereka belum boleh mengakhiri diskusinya sebelum mereka yakin 

bahwa seluruh anggota timnya menyelesaikan seluruh tugas (Slavin, 

1995 :5) 

3) Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk 

meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan 

pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa lainnya yang berbeda 

latar belakangnya. Dengan bekerja secara kolaboratif maka siswa akan 

mengembangkan keterampilan sosialnya, yang sangat bermanfaat bagi 

kehidupan di luar sekolah (Trianto, 2007 : 42).  

Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan pembelajaran kooperatif 

antara lain dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, meningkatkan 

motivasi belajar siswa, menumbuhkan sikap saling menghormati, 
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menumbuhkan sikap tanggung jawab, meningkatkan percaya diri, 

dapat belajar memecahkan masalah dengan cara yang lebih baik.  

4) Lingkungan Belajar dan Sistem Pengelolaan. 

Lingkungan belajar dan sistem pengelolaan dalam 

Pembelajaran Kooperatif harus: 

 1.  Memberikan kesempatan terjadinya belajar berdemokrasi. 

2. Meningkatkan penghargaan peserta didik pada pembelajaran 

akademik dan mengubah norma-norma yang terkait dengan 

prestasi. 

3. Mempersiapkan peserta didik belajar mengenai kolaborasi dan 

berbagai keterampilan sosial  melalui peran aktif siswa dalam 

kelompok-kelompok kecil. 

4. Memberi peluang terjadinya proses partisipasi aktif siswa dalam 

belajar  dan terjadinya dialog interatif. 

 5. Menciptakan iklim sosial emosional yang positif. 

 6. Memfasilitasi terjadinya Learning to live together. 

7. Menumbuhkan produktivitas dalam kelompok. 

 8. Mengubah peran guru dalam center stage performance menjadi 

koreografer kegiatan kelompok. 

9. Menumbahkan kesadaran pada siswa arti pentingnya aspek sosial 

dalam individunya ( Agus Suprijono, 2009 : 67 ). 

Agar pembelajaran menjadi hidup dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif dapat sukses sesuai dengan tujuan 

maka siswa perlu diberi keterampilan - keterampilan kooperatif 
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yang berfungsi untuk memperlancar peranan hubungan sosial, 

kerja, dan   tugas - tugasnya  (Trianto, 2007 :45). 

5) Keterampilan dalam Pembelajaran Kooperatif 

Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari 

materi saja, tetapi siswa juga harus mempelajari keterampilan khusus 

yang disebut keterampilan kooperatif (Muslich,2007:230). 

Keterampilan kooperatif ini berfungsi untuk melancarkan hubungan 

kerja dan tugas. Keterampilan kooperatif tersebut diuraikan oleh 

Lundgren dalam buku KTSP pembelajaran berbasis kompetensi dan 

Kontektual oleh Masnur Muslich ( Muslich, 2008 : 230 ), yaitu lain : 

a.  Keterampilan tingkat awal, meliputi: 

1) Berada dalam tugas, yaitu menjalankan tugas sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 

2)  Mengambil giliran dan membagi tugas, yaitu menggantikan 

teman dan bersedia mengemban tugas/tanggung jawab tertentu 

dalam kelompok. 

3)  Mendorong adanya partisipasi, yaitu memotivasi semua 

anggota kelompok untuk memberi kontribusi. 

    4)Menggunakan kesepakatan, yaitu menyamakan 

pendapat/persepsi. 

b.  Keterampilan Tingkat menengah, meliputi: 

1) Mendengarkan dengan aktif, yaitu menggunakan pesan fisik 

dan verbal agar pembicara mengetahui bahwa informasi diserap 

secara energik. 



30 

 

2) Bertanya, yaitu meminta atau menanyakan informasi atau 

klarifikasi lebih lanjut. 

3) Menafsirkan, yaitu menyampaikan kembali informasi dengan 

kalimat yang berbeda. 

4) Memeriksa ketepatan, yaitu membandingkan jawaban, 

memastikan bahwa jawaban tersebut benar. 

c.  Keterampilan Tingkat Mahir, meliputi : 

1) Mengelaborasi. 

2) Memeriksa dengan cermat. 

3) Menanyakan kebenaran. 

4) Berkompromi. 

6) Keterampilan kooperatif bagi guru 

Agar model pembelajaran kooperatif berjalan dengan lancar 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai guru wajib memahami sintak 

model pembelajaran kooperatif.  

                              Tabel 2.1 

Sintak Model  Pembelajaran Kooperatif terdiri dari enam fase. 

FASE KEGIATAN GURU 

Fase 1: Present goals dan set. 
Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik. 

Penjelaskan   tujuan pembelajaran 

dan menyiapkan peserta didik siap 

belajar. 

Fase 2: Present Information  
Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi 

kepada peserta didik secara verbal. 

Fase 3: Organize students info 

learning teams 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam tim-tim belajar 

Memberikan penjelaskan kepada  

peserta didik tentang tata cara 

pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan 
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transisi yang efisien. 

 Fase 4 : Assist team work and  

study           

Membantu kerja kelompok 

dalam belajar 

Guru Pembimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas. 

Fase 5 : Test on the materials 

mengevaluasi 

Menguji pengetahuan peserta didik 

mengenai berbagai  materi 

pembelajaran atau  kelompok –

kelompok mempresentasikan hasil 

karya 

Fase 6: Provide recognition 

Memberikan pengakuan atau 

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk

mengakui usaha dan prestasi

individu maupun  kelompok. 

(Agus Suprijono, 2009:65) 

 

7) Model-model Pembelajaran Kooperatif  

Model Pembelajaran kooperatif mempunyai banyak tipe 

diantaranya adalah:  

a. Jigsaw 

Model Jigsaw adalah suatu model pembelajaran kooperatif 

diawali dengan pengenalan topik yang akan dibahas oleh 

guru. Selanjutnya guru menanyakan apa yang kamu ketahui 

tentang topik tersebut. 

Guru membentuk kelompok sesuai dengan topik yang akan 

dibahas. Sesi berikutnya membentuk kelompok ahli yang 

terdiri dari perwakilan  kelompok asal. Kelompok ahli 

berdiskusi tentang topik dari kelompok asal. Setelah mereka 
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paham tentang topik yang dibahas mereka kembali kepada 

kelompok asal masing-masing, kemudian diskusi kelas. 

b. Think-Pair-Share 

Think-Pair-Share adalah pembelajaran kooperatif dengan 

diawali guru membuat pertanyaan, siswa memikirkan 

jawabanya (Thinking), Guru memintak siswa berpasang-

pasangan (Pairing) untuk berdiskusi. Kemudian hasil 

diskusi dibicarakan di depan kelas bersama pasangannya 

secara bergantian (Sharing). 

c. Make a Match 

Make a Match adalah model pembelajaran yang 

pengembangannya dengan menggunakan kartu-kartu. 

Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu pertanyaan, kartu 

jawaban dari pertanyaan tersebut. Dalam pelaksanaannya 

siswa yang menerima kartu soal akan mencari kartu 

jawaban yang dipengang oleh temannya. 

d. Listening Team 

Model ini diawali dengan pemaparan materi pembelajaran 

oleh guru, kemudian membentuk kelompok. Setiap 

kelompok mempunyai peran masing-masing. Kelompok 

pertama adalan kelompok penanya, kelompok kedua dan 

ketiga adalah kelompok menjawab, dan kelompok keempat 
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bertugas mereview dan membuat kesimpulan dari hasil 

diskusi. 

6. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match 

Model Make a Match Merupakan model pembelajaran yang 

identik dengan belajar kelompok dengan kartu. Model pembelajaran 

Make a Match ini dilaksanakan dengan cara mencari teman (pasangan) 

yang membawa kartu yang cocok dengan kartunya.  

Dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match  langkah pertama yang harus dilakukan  guru menyiapkan kartu-

kartu yang terdiri dari kartu berisi pertanyaan- pertanyaan dan kartu 

lainnya berisi jawaban dari pertanyaan tersebut. 

Langkah-langkah pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match 

adalah sebagai berikut: 

1) Guru membagi komunitas kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok 

pertama adalah kelompok yang membawa kartu-kartu berisi 

pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu 

berisi jawaban-jawaban. 

2) Guru mengatur posisi kelompok-kelompok berbentuk huruf U, 

kelompok pertama dan kedua berjajar saling  berhadapan.  

3) Guru membunyikan peluit bertanda bahwa kelompok satu dan 

kelompok dua saling bergerak saling bertemu, mencari pasangan 

pertanyaan-jawaban yang cocok. 

 4) Berdiskusi dengan dibatasi waktu. 
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  5)Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukkan 

pertanyaan-jawaban kepada kelompok penilai. 

6) Kelompok penilai membaca hasil dan memutuskan apakah pasangan 

pertanyaan-jawaban itu cocok. 

7) Kelompok yang sudah melapor ke tim penilai membacakan hasil di 

depan kelas apakah pasangan itu cocok. 

8) Kelompok penilai memberi skor bagi kelompok yang cocok. 

Perlu diketahui bahwa tidak semua peserta yang berperan sebagai 

kartu pertanyaan, pemegang kartu jawaban, maupun penilai 

mengetahui dan memahami secara pasti apakah betul kartu 

pertanyaan yang mereka pasangkan itu cocok, Demikian juga 

kelompok penilai. Peranan guru di sini memfasilitasi diskusi untuk 

memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik 

mengonfirmasikan hal-hal yang telah mereka lakukan yaitu 

memasangkan pertanyaan-pertanyaan dan melaksanakan 

penilaian.Guru beserta siswa melakukan diskusi kelas. 

Sesi yang kedua kelompok pertanyaan dan kelompok 

jawaban bersatu menjadi kelompok penilai, sedangkan kelompok 

penilai dibagi dua yaitu kelompok pertanyaan dan kelompok 

jawaban. Kegiatan pembelajaran dimulai lagi. 

Persiapan yang dilakukan guru dalam pembelajaran 

kooperatif tipe make a match agar pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar:  
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a.  Membuat Persiapan Mengajar 

Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP), buku pengangan 

siswa, LKS, lembar jawab, kartu soal, kartu jawaban, lembar 

pengamatan siswa, dan lembar pengamatan guru. 

b. Membentuk kelompok kooperatif 

Apabila memungkinkan kelompok kooperatif perlu 

memperhatikan prestasi akademik, ras, agama, jenis 

kelamin,dan latar belakang sosial agar terbentuk kelompok yang 

heterogen. 

c. Menentukan skor awal  

Skor awal yang dapat digunakan dalam kelas kooperatif adalah 

nilai ulangan sebelumnya. 

d.Pengaturan tempat duduk. 

Tempat duduk perlu diatur sedemikianrupa sesuai dengan 

kebutuhan, agar tidak terjadi kekacauan yang menyebabkan 

pembelajaran tidak berhasil. 

e. Kerja kelompok 

Untuk mencegah adanya hambatan pada pembelajaran kooperatif 

tipe Make a Match, terlebih dahulu diadakan latihan kerja sama 

kelompok. Hal ini bertujuan untuk mengenal dan memahami 

katrakteristik masing-masing individu dalam kelompok. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa:  (1) model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match bertujuan untuk menumbuhkan 

sikap saling menghormati, menumbuhkan sikap tanggung jawab, 
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meningkatkan percaya diri dalam menyelesaikan suatu masalah. (2)  

merupakan model pembelajaran yang menuntut anak didik aktif dalam 

pembelajaran. Keterampilan-keterampilan mulai dari tingkat awal maupun 

tingkat mahir yang dimiliki anak didik akan terlihat dalam pembelajaran ini. 

(3) Lingkungan dalam pembelajaran kooperatif make a match diusahakann 

demokratis, anak didik diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapat.  

Guru menetapkan struktur tingkat tinggi dalam Pemberian 

penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan guru dengan 

melakukan tahap-tahan sebagai berikut: 

a. Menghitung skor individu 

Menurut Slavin (1995:80) untuk memberikan skor perkembangan individu 

dihitung seperti pada table 2.2 berikut ini. 

Tabel 2.2 

Perhitungan Skor Perkembangan Individu 

No Nilai Tes Skor 

Perkembangan 

1 ebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 poin 

2 10 poin di bawah sampai 1 poin di bawah 

skor awal 

10 poin 

3 kor awal sampai 10 poin di atas skor awal 20 poin 

4 ebih dari 10 poin di atas skor awal 30 poin 

5 Nilai sempurna (tanpa memperhatikan skor 

awal) 

30 poin 
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b. Menghitung skor kelompok 

Skor kelompok ini dihitung dengan membuat rata-rata skor 

perkembangan anggota kelompok, yaitu jumlah semua skor 

perkembangan yang diperoleh anggota kelompok dibagi dengan jumlah 

anggota kelompok. Penentuan skor kelompok dapat dilihat pada tabel 

2.3. 

             Tabel 2.3 

Tingkat Penghargaan Kelompok 

Rata-rata Tim Predikat 

0  <  x <5 Kurang  

5 < x < 15 Tim Baik 

15 < x < 25 Tim Hebat 

25 < x < 30 Tim Super 

 

c. Pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok 

Setelah masing-masing kelompok memperoleh hasil, guru 

memberikan hadiah/penghargaan/riwed kepada masing-masing 

kelompok sesuai dengan predikatnya. Penghargaan ini merupakan salah 

satu cara untuk mengerakkan motivasi belajar siswa selain memberikan 

angka, pujian, dan teguran ( Oemar Hamalik, 2007:166 ). 

B.  Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan terhadap 

model pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan aktivitas siswa maupun 

guru dan kualitas pembelajaran PKn. Adapun hasil penelitian tersebut antara 

lain sebagai berikut: 
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1. Menurut Daroni .2003. Peningkatan Kemampuan Kognitif dan 

keterampilan Sosial Melalui Pembelajaran Kooperatif IPA pada SLTPN 7 

Semarang. Dengan sempel dua kelas yaitu kelas I-D dan kelas I-E dari 

masing-masing kelas diambil 12 siswa secara random untuk diobservasi. 

Kelas I-D kelas untuk eksperimen dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif dan kelas I-E sebagai kelas kontrol menggunakan model 

pembelajaran non kooperatif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa 

kelompok yang menggunakan pembelajaran kooperatif lebih menonjol 

ketrampilan sosialnya dibanding dengan kelas I-E. Skor rata-rata 

ketrampilan awal kelompok kooperatif dari 27,08 menjadi 30,16 dan skor 

rata-rata keterampilan nonkooperatif dari 16,35 menjadi 26,94. Untuk hasil 

belajar juga ada peningkatan yaitu dari skor uji awal 4,20 menjadi 14,67 

kelas yang menggunakan kooperatif. Sedangkan kelas non kooperatif juga 

ada peningkatan yaitu dari skor awal 4,08 menjadi 14,03. Jadi ada 

perbedaan yang signifikan antara peningkatan keterampilan sosial siswa 

kelompok kooperatif dengan kelompok nonkooperatif. Rata-rata skor 

keterampilan akhir kelompok koopedratif 32.16 dan rata-rata skor 

keterampilan akhir nonkooperatif 26,94.  

2. Sementara Sri Hartati (2002:55) menyatakan  bahwa  Penerapan Model 

Kooperatif  sebagai Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPA SLTP. Penelitian 

itu dilaksanakan di SLTPN 7 Semarang  dengan sempel  kelas II-A dan II –

D dengan mata pelajaran IPA yang masing-masing kelas terdiri dari  40 

siswa (8 kelompok). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan 
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proses sudah  efektif dengan proposi  jawaban benar 0,88.  Untuk 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal sudah 100%, dan respon siswa 

terhadap pembelajaran kooperatif sangat  positif. Seluruh siswa 

mengatakan  senang mengikuti KBM dengan menggunakan paket belajar 

yang dilakukan oleh peneliti.Hal ini disebabkan pada pembelajaran 

kooperatif siswa dituntut untuk terlibat secara aktif dalam mengerjakan 

tugas-tugas. Untuk hasil  produk belum semuanya dapat dikatakan tuntas, 

namum sudah ada peningkatan  dari 0,23 menjadi 0,86. Hal ini disebabkan 

karena kurang pelatihan yang berulang-ulang.   Model kooperatif betul-

betul dapat meningkatkan keaktifan siswa serta ketuntasan belajar siswa 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Persiapan dan 

perencanaan yang mantap yang disesauaikan dengan kondisi sekolah. (2) 

Kondisi-kondisi tertentu dalam kelompok belajar yang meliputi: a. adanya 

saling kerjasama yang positif, b. adanya saling berkomunikasi, c. adanya 

tanggung jawab individu dan kelompok serta d. Penggunaan  keterampilan 

sosial yang relevan. 

3. Sedangkan hasil penelitian Koestantoniah menunjukkan  bahwa (2003:75) 

Penerapan Model Pembelajaran Terpadu IPA dan Matematika dalan 

Kelompok Kooperatif Tipe STAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan model kooperatif tipe STAD dapat meningkatakan prestasi siswa 

dalam pembelajaran terpadu IPA dan matematika , kemampuan guru dalam 

mengelola kelompok kooperatif dalam pembelajaran terpadu IPA dan 

matematika. Siswa memberi respon yang positif dalam pembelajaran 
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karena mereka dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan. Peningkatan aktifitas siswa dalam berdiskusi sebesar 8,85%, 

interaksi siswa dengan guru sebesar 9,70%, mengerjakan tugas dan soal-

soal sebesar 5,67%. 

Ketiga peneliti tersebut membuktikan bahwa sikap kooperatif dapat 

dicapai jika dilaksanakan dengan  perencanaan yang mantang dan 

disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemungkinan juga keaktifan siswa 

dan hesil belajarpun akan  meningkatkan. 

 

C. Kerangka Berfikir dan Hipotesis Tindakan 

a. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan  dari uraian  latar belakang permasalahan di atas dapat 

diidentifikasi bahwa ruang lingkup pembelajaran PKn meliputi berbagai 

aspek, seperti nilai moral, norma, kesadaran dan wawasan akan status, hak, 

dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran 

dan wawasan tersebut mencakup wawasan kebangsaan, jiwa dan 

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

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, demokrasi, tanggung 

jawab sosial, ketaatan pada hukum. Beragamnya aspek yang harus ditelaah 

dalam pembelajaran PKn dengan waktu yang sedikit mengakibatkan  

rendahnya nilai PKn kelas VI SDN Banyumanik 03 Semarang. Selain itu 

dapat juga  disebabkan karena guru dalam melaksanakan pembelajaran PKn 
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belum menggunakan metode variasi namun yang sering digunakan hanya 

metode ceramah belaka.  

Pembelajaran yang berpusat pada guru sampai saat ini masih menemukan 

beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dilihat pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Interaksi antara siswa 

dengan guru atau siswa dengan siswa jarang terjadi. Siswa kurang terampil 

menjawab konsep-konsep yang diajarkan. Pengetahuan yang didapat 

bukan dibangun sendiri secara bertahap oleh siswa atas dasar pemahaman 

sendiri. Mereka juga  menemukan jawaban atas permasalahan atau konsep 

yang dipelajari, tetapi belum memahami konsep tersebut. 

Setelah dilakukan hasil evaluasi terhadap hasil belajar siswa ternyata 

dengan pendekatan pembelajaran seperti itu hasil belajar siswa dirasakan 

belum maksimal. Hal ini tampak pada pencapaian hasil rata-rata kelas di 

bawah KKM. Untuk memperbaikinya peneliti mengubah strategi yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

Model pembelajara kooperatif sering dilakukan oleh para peneliti 

diantaranya: Daroni, Sri Hartati, dan Koestantoniah. Hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa  model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

hasil belajar, meningkatkan keterampilan proses, dan meningkatan 

sosialisasi terhadap teman. Karena dalam kegiatan pembelajaran model 

Kooperatif  siswa dituntut aktif dan bertanggung jawab kepada diri sendiri 

dan  kelompoknya. Dalam pelaksanaan pembelajaran model kooperatif ini 
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guru menggunakan tiga siklus, tiap siklus diobservasi dan dianalisa tingkat 

keberhasilannya. 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka berfikir 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

   

  

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas dapat dipahami bahwa kondisi awal 

pembelajaran PKn di Kelas VI SD Banyumanik 03, Dalam proses belajar 

mengajar guru menggunakan model ceramah ketika menyampaikan materi 

pelajaran. Hasil belajar siswa dicapai dan siswa pasif. 

Tindakan guru kemudian mengubah strategi dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif make a match, hasil yang diperoleh 

meningkat dibanding menggunakan ceramah.  

Kondisi awal Guru dalam 
pembelajaran 
menggunakan 
ceramah 

1) Hasil PKn rendah 
2) siswa pasif 

indakan 
Guru 
menggunakan 
model 
pembelajaran 
kooperatif 
Tipe Make a 
Match 

Siklus I 
a. Keterampilan guru 

sudah meningkat 
b.Aktivitas siswa 

belum tampak 
c. Hasil belajar 

masih rendah 

Siklus II 
a) Keterampilan 

guru meningkat 
b) Aktivitas siswa 

sudah nampak 
c)  Hasil belajar 

masih kurang 

Siklus III 
A.Meningkatnya 

Keterampilan guru 
B.Aktivitas siswa   

sudah nampak 
C.Hasil belajar 

meningkat 
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b. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match.  

Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match mempunyai  

tujuan meningkatkan partisipasi siswa serta mengembangkan 

keterampilan sosialnya sehingga menuntut anak didik untuk aktif dalam 

menyelesaikan tugasnya.  

Dengan mengubah strategi pembelajaran menggunakan  metode 

ceramah ke model pembelajaran kooperatif diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dengan materi Pancasila 

sebagai Dasar Negara pada siswa kelas VI SDN Banyumanik 03 

Semarang. 
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klus I 

klus II

Siklus 

BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Identifikasi Masalah 

 

  Perencanaan 

 

   Refleksi Aksi 

  Observasi 

 

     Perencanaan Ulang 

  Refleksi  

           Observasi 

 

   Aksi    

   Perencanaan Ulang   

  Refleksi 

 Observasi 

 

   Aksi 

      Dst… 

Gambar 3.1  Spiral Tindakan Kelas 



45 

 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang mengacu pada 

model Hopkins dalam Zaenal Aqib (2007:31) yang terdiri atas berbagai 

kegiatan yakni perencanaan (Planning), tindakan (acting), observasi  

(observing), dan refleksi (reflecting). Selengkapnya dapat dilihat dalam 

gambar  di atas. 

Adapun  rancangan penelitian tindakan kelas diuraikan sebagai 

berikut: 

1.   Perencanaan Awal  

Pada tahap ini peneliti menyusun rencana pelaksaanan 

pembelajaran (RPP) materi Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia 

dengan 3  indikator yaitu: (1) Menceritakan secara singkat perjuangan 

rakyat Indonesia ketika menjelang kemerdekaan. (2) Menjelaskan 

terjadinya peristiwa perumusan pancasila sebagai dasar negara.  (3) 

Menjelaskan nilai-nilai juang dalam perumusan pancasila sebagai Dasar 

Negara. 

2. Perencanaan Tindakan 

Peneliti merencanakan tindakan dilakukan dalam tiga siklus. 

Untuk siklus pertama satu kali pertemuan ( 3 x 35 menit ) dengan 

pertimbangan kedalaman materi dan untuk memberi kesempatan pada 

siswa beradaptasi dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match. Untuk siklus dua dan tiga  dilaksanakan satu kali pertemuan (2x35 

menit). Satu siklus satu indikator. Indikator satu untuk siklus pertama dan 

indikator dua untuk siklus kedua, dan indikator ketiga untuk siklus tiga. 
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Setiap pertemuan dalam pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match.  

3. Pelaksanaan Tindakan 

Penilaian tindakan kelas dilaksanakan selama pembelajaran 

berlangsung. Sehingga penelitian berjalan tanpa mengganggu jalannya 

pelajaran. Peneliti merencanakan pelaksanaan tindakan ini pada semester 

II tahun 2009/2010 pelaksanaan siklus pertama sampai ketiga 

direncanakan bulan Nopember 2009 minggu 1tanggal 7 Nopember 2009, 

minggu ke 2 tanggal 14 Nopember 2009, minggu ke 3 tanggal 21 

Nopember 2009. 

Langkah-langkah tindakan sebagai berikut : 

a. Menyiapkan kartu-kartu soal dan kartu jawaban 

b. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 

c. Menyajikan materi pelajaran. 

d. Mengorganisasikan siswa ke dalam tiga  kelompok – kelompok belajar. 

e. Memfasilitasi siswa berdiskusi 

f. Membuat kesimpulan 

g. Mengevaluasi/tindak lanjut 

h. Memberikan penghargaan. 

4. Observasi 

 Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan 

melibatkan teman sejawat  untuk mengamati tingkah laku dan sikap 

siswa ketika mengikuti pembelajaran PKn yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif. Di samping itu, observasi juga dilakukan 

terhadap guru yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Make a Match  tersebut dalam pembelajaran PKn. 
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5. Refleksi 

Setelah mengkaji hasil belajar PKn siswa dan hasil pengamatan 

ketrampilan guru, serta aktivitas siswa serta menyesuaikan dengan 

ketercapaian indikator kinerja maka peneliti mengubah strategi pada 

siklus dua agar pelaksanaannya lebih efektif. 

Peneliti juga mengecek apakah indikator kinerja yang telah 

ditetapkan sebelumnya sudah tercapai. Bila belum tercapai maka peneliti 

tetap melanjutkan siklus berikut, dan seterusnya sampai mencapai 

indikator kinerja yang betul-betul sesuai yang diharapkan. 

 

B. Perencanaan Tahap Penelitian 

1. Perencanaan Siklus I 

1). Perencanaan Tindakan Siklus I 

Perencanaan tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus I    

adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan RPP, lembar observasi, kartu pertanyaan (soal), kartu 

jawaban. 

b. Membentuk kelompok dengan memberi nama sesuai materi yang 

akan dibahas. 

c. Menyiapkan peralatan seperti peluit, alat tulis, kertas, dan gambar. 

2). Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan pada siklus ini dilaksanakan selama 

pembelajaran berlangsung meliputi kegiatan sebagai berikut: 
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a. Kegiatan awal 

a). Menyampaikan tujuan pembelajaran.  

b).Apersepsi dengan beberapa pertanyaan untuk mengali  

pengetahuan awal siswa yang sesuai dengan materi yang akan 

dibahas. 

  c).  Menyampaikan model pembelajaran kooperatif make a match.  

d). Pembentukan kelompok. 

e). Memotivasi siswa untuk siap menerima pelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

a). Guru menyajikan informasi / materi pelajaran. 

b). Guru menerapkan model pembelajaran kooperatif meke a 

match diawali dengan: (a) Membentuk kelompok pertanyaan, 

kelompok jawaban, dan  kelompok penilai. (b) Guru membagi 

kartu pertanyaan dan kartu jawaban pada kelompok yang 

sudah dibentuk tadi, setiap siswa memahami kartu yang 

dipengang dan memprediksikan jawaban kartu yang 

dipegangnya. (c)  Guru membunyikan peluit tanda siswa 

mencari pasangan kartu yang dipengang. Jika siswa sudah 

menemukan pasangannya siswa berdiskusi tentang kartu 

mereka, kemudian menuju kelompok penilai. (d) Kelompok 

penilai mendiskusi jawaban yang sudah diserahkan. (e) Setiap 

pasangan yang dinyatakan cocok antara kartu soal dan kartu 

jawaban membacakan hasil di depan untuk ditanggapi dengan 

kelompok yang lain. 
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c. Kegiatan akhir  

     a) Guru membimbing siswa membuat rangkuman/ kesimpulan 

hasil kegiatan kelompok. 

 b) Siswa menyelasaikan soal-soal tes secara individu. 

 c) Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi. 

d) Guru memberikan tugas rumah sebagai tindak lanjut. 

3). Observasi Tindakan Siklus I 

Pengamatan dilakukan terhadap keterampilan siswa dan 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif make a match. Di 

samping itu juga untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

4). Refleksi Tindakan Siklus I 

Setelah data diobservasi dianalisis, kemudian dilakukan 

refleksi kegiatan sebagai acuan untuk merencanakan siklus 

selanjutnya. Kegiatan ini dilakukan secara kolaborasi oleh peneliti 

dengan observer untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari 

target yang diharapkan dan faktor-faktor yang menyebabkan 

kesulitansiswa dan guru sehingga dapat diperbaiki dan 

disempurnakan pada siklus selanjutnya. 

 

C.  Subyek Penelitian 

Subyek penelitian siswa kelas VI SDN Banyumanik 03 Semarang 

yang berjumlah 37 siswa terdiri dari 22 laki-laki dan 15 perempuan. Mereka 

kurang memahami materi Pancasila sebagai Dasar Negara. 
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D. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Banyumanik 03 

Kecamatan Banyumanik kota Semarang. 

 

E. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Jenis data yang diperoleh dari hasil belajar siswa kelas VI dengan cara 

memberikan tes pada setiap siklus. 

b. Data Kualitatif 

Data yang diperolaeh dari aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru 

dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah dokumen, kegiatan, atau orang yang dapat 

memberikan informasi atau data yang diperlukan (Dimyanti, 2006: 227). 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, sumber datanya terdiri atas: 

a.  Person yaitu: sumber data yang Person yaitu: sumber data yang asal 

dari siswa kelas VI SDN Banyumanik 03 Kecamatan Banyumanik 

Kota Semarang. 

b. Guru yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match.  
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c. Place yaitu: sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan 

diam dan bergerak. Sumber data diam seperti ruang kelas, media/alat 

peraga. Sedangkan sumber data bergerak guru dan siswa. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: 

a. Observasi Kelas yaitu: pengamatan terhadap jalannya belajar 

mengajar  dan memperhatikan aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok dalam menyelesaikan tugas. 

b. Obsevasi Guru yaitu: pengamatan terhadap guru yang sedang 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

c. Tes yaitu:  digunakan  untuk  memperoleh  data   kemampuan    

kognitif (hasil belajar) setelah mendapatkan pembelajaran melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

d. Jenis tes yang digunakan adalah pilihan ganda dengan jumlah soal 

20 butir soal.  

e. Dokumentasi yaitu: mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan lapangan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya ( Arikunto, 2002:206 ). 

 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis 

kuantitatif dan kualitatif. Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisa 
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pencapaian hasil belajar siswa. Sedangkan kualitatif digunakan untuk 

menggambarkan aktivitas guru dalam mengajar dan aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Adapun kriteria masing-masing data adalah : 

1. Data keterampilan guru dianalisa dengan memberikan cek pada katagori 

yang sesuai. Adapun penskorannya sebagai berikut: 

4   =  sangat baik                                        2   =  cukup 

3   =  baik                                                   1  =  kurang baik 

 

2.  Data aktivitas siswa dianalisa dengan : 

                  N  =    A   × 100% 
    B  
A = Frekwensi yang muncul 

B = Jumlah skor yang diamati 

N = porsentasi keaktivan siswa 

3. Data hasil belajar siswa dianalisa dengan teknik prosentase. Dengan 

rumus:  

           Na =   n  × 100 % 
  N 
Keterangan : 

n  =   nilai yang diperoleh 

N  =  nilai total 

Na = nilai akhir 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan tabel kriteria deskriptif prosentase, 

yang dikelompokkan dalam 5 katergori, yaitu baik sekali, baik, cukup, kurang 

dan sangat kurang sebagai berikut: 
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Table 3.1 

 Klasifikasi Kategori Tingkatan dan Prosentase 

 

Kriteria Nilai 

Prosentase 

Penafsiran 

aik Sekali 86% - 100% Hasil belajar baik sekali 

aik 71% - 85% Hasil belajar baik 

ukup 56% - 70% Hasil belajar cukup 

urang 41% - 55% Hasil belajar kurang 

Sangat kurang  < 40% Hasil belajar sangat kurang 

                                                                                                       

(Depdiknas.2002:4) 

Hasil observasi dicatat kemudian dianalisis dengan menggunakan 

teknik deskriptif kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau 

kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. 

 

G. Indikator Keberhasilan 
 

Sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian ini adalah apabila 

prosentase aktivitas siswa, keterampilan guru, dan keberhasilan  belajar 

siswa tetah sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

a.  Keterampilan Guru  

Keterampilan Guru meningkat jika telah mencapai 75 % 

b.  Aktivitas siswa  

Aktivitas siswa meningkat jika telah tercapai 60 % 
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c. Hasil Belajar 

Menurut Pedoman Pengisian Daftar Nilai  (2008:2) Mata Pelajaran  

PKn  disebut tuntas belajar bila siswa di kelas tersebut telah terdapat 

75%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Telah diuraikan di atas bahwa Siswa kelas 6 berjumlah 37 siswa,  

Pelaksanaan tindakan kelas dilakukan dalam tiga siklus, yaitu siklus 1 pada 

tanggal 7 November 2009, satu kali pertemuan dengan waktu 3x35menit, siklus II 

paada tanggal 14 November 2009, satu kali pertemua dengan waktu 2 x 35 menit, 

dan siklus III pada tanggal 21 November 2009 satu kali pertemuan dengan waktu 

3 x 35 menit. Berikut disajikan paparan hasil penelitian yang terdiri dari 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatf tipe make a math . 

 

A. Hasil Pengamatan  

Pembelajaran dengan model kooperatif tipe make a match 

menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil pengamatan langsung 

kegiatan belajar mengajar maka kemampuan guru dalam pengelolaan dapat 

diperolah data penilaian yang disajikan dalam tabel. 

 Siklus I 

1. Perencanaan Siklus I 

Pada siklus I peneliti merencanakan satu kali pertemuan dengan 

alokasi waktu 3 x 35 menit dengan pertimbangan kedalaman materi dan 

untuk memberi kesempatan kepasa siswa beradaptasi dengan model 
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pembelajaran kooperatif tipe make a match. Pada siklus I Peneliti 

menyiapkan :  

a) RPP dengan indikator menceritakan perjuangan rakyat Indonesia 

menjelang kemerdekaan, materi pancasila sebagai dasar Negara 

Indonesia.  

b) Membuat dan menyiapkan alat peraga / media pembelajaran ( kartu 

soal dan kartu jawaban ). 

c) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

d) Menyusun alat evaluasi. 

2. Pelaksanaan 

Pembelajaran PKn ini menggunakan model kooperatif tipe make a 

match dengan ciri mencari pasangan. Pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus I menggunakan multimetode yang menitik beratkan pada diskusi 

berpasangan. Adapun pelaksanaan sebagai berikut :  

1) Kegiatan awal 

a). Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b). Guru mengadakan  apersepsi dengan Tanya jawab untuk mengali 

pengetahuan awal siswa dengan materi sesuai yang akan dibahas 

(soal terlampir).  

c). Menyampaikan model kooperatif tipe make a match.  

d). Memotivasi siswa siap menerima pelajaran. 

2) Kegiatan inti  

a)  Guru menjelaskan materi secara singkat  
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b) Guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a match, 

diawali dengan: (a) Membentuk kelompok pertanyaan, kelompok 

jawaban, dan  kelompok penilai. Kelompok pertanyaan berhadapan 

dengan kelompok jawaban, posisi dibuat seperti huruf U  (b) Guru 

membagi kartu pertanyaan dan kartu jawaban pada kelompok yang 

sudah dibentuk tadi, setiap siswa memahami kartu yang dipengang 

dan memprediksikan jawaban kartu yang dipegangnya. (c)  Guru 

membunyikan peluit tanda siswa mencari pasangan kartu yang 

dipengang. Jika siswa sudah menemukan pasangannya siswa 

berdiskusi tentang kartu mereka, kemudian menuju kelompok 

penilai. (d) Kelompok penilai mendiskusi dan mencatat jawaban 

yang sudah diserahkan. (e) Setiap pasangan yang dinyatakan cocok 

antara kartu soal dan kartu jawaban membacakan hasil di depan 

untuk ditanggapi dengan kelompok yang lain. 

c. Kegiatan akhir  

     a) Guru membimbing siswa membuat rangkuman/ kesimpulan 

hasil kegiatan kelompok. 

 b) Siswa menyelasaikan soal-soal tes secara individu. 

 c) Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi. 

d) Guru memberikan tugas rumah sebagai tindak lanjut. 

3. Observasi Siklus I 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung kegiatan belajar mengajar 

tentang keterampilan guru, keaktivan siswa dan hasil belajar adalah 

sebagai berikut:  
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1).  Keterampilan guru  

Hasil pengamatan terhadap  keterampilan guru dalam 

pembelajaran PKn menunjukkan ada peningkatan dibandingkan 

ketika guru menggunakan  metode ceramah, tapi peningkatan itu 

belum maksimal karena masih banyak aspek yang diamati mendapat 

nilai cukup yaitu pada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir 

hampir semua aspek mendapat nilai cukup. Selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 4.1 
DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH 
 

NO KEGIATAN ASPEK YANG DIAMATI Siklus I 
4 3 2 1 

A 
  
  
  

Kegiatan 
Awal 
  
  
  

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran   v   
2. Appersepsi     v   
3. Menyampaikan model pembelajaran      v 

4. Memberi motivasi   v   

B 
  
  
  
  

Kegiatan 
Inti 
  
  
  
  

1.  Menjelaskan materi pelajaran   v   
2.  Mengawasi siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran make a 
match 

  
  

  
  

v 
  

  
  

3.  Membimbing siswa dalam 
berdiskusi     v   

4.  Membimbing siswa 
mempresentasikan hasil     v   

C 
  
  
  
  

Kegiatan 
Akhir 
  
  
  
  

1. Merefleksi hasil pembelajaran   v   
2. Membimbing siswa membuat 
kesimpulan     v   
3. Memberi evaluasi     v   
4. Memberi tindak lanjut    v   
5. Memberi penghargaan     v   

D Pengelolaan  1. Kelas      v   
2.  Waktu     v   
Persentase             48 % 

Keterangan:   4. Baik sekali     3. Baik       2. Cukup       1. Kurang 
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2). Aktivitas siswa  

Data hasil pengamatan aktivitas siswa menunjukkan bahwa 

siswa masih merasa asing dengan pembelajaran kooperatif make a 

match dan siswa aktif tapi keaktivan siswa belum terarah dengan baik. 

Aktivitas yang paling banyak direspon siswa adalah bekerjasama dalam 

mencocokan kartu mendapat  40  % dan yang paling rendah aspek 

member tanggapan mendapat 27 %. 

                                  TABEL 4.2 
DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

N
O 

NAMA 
KELOMP

OK 

ASPEK YANG DIAMATI KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Pancasila 3 3 3 4 4 3 2 4 4   
2 PPKI 4 4 3 3 5 2 3 2 3   
3 BPUPKI 4 2 2 2 3 2 2 3 4   
4 Panitia  3 2 3 3 3 3 2 2 3   
  Jumlah 14 11 11 14 15 10 9 11 14   
  ersentase 37 30 30 37 40 27 24 30 37 ata-rata 32,4 % 
Keterangan:           
       1. Perhatian siswa saat guru menjelaskan materi     
       2. Mengajukan pertanyaan         
       3. Menjawab pertanyaan         
       4. Mencari jawaban yang cocok dengan kartunya     
       5. Bekerjasama dalam mecocokan kartu      
       6. Memberi tanggapan/ masukkan       
       7. Mempresentasikan hasil diskusi       
       8. Menghargai pendapat teman        

       9. Merangkum  materi 
  

         
3). Hasil belajar sebagai berikut:  

Berdasarkan hasil belajar PKn materi Pancasila sebagai Dasar 

Negara Indonesia nilai yang tertinggi diperoleh responden adalah 95, 

nilai terendah 40, rata-rata kelas 64,59 siswa yang mendapat nilai di 
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atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) adalah 9 sedangkan di bawah 

KKM adalah 28 siswa. Selengkapnya dapat dibaca pada tabel distribusi 

frekuensi bergolong sesuai dengan katagori hasil belajar PKn sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 
Data Hasil Belajar  Siswa 

Siklus I 

Interval Frekwensi Persentase Penafsiran 
86 - 100 1 3% Baik Sekali 
71 - 85 15 40% Baik  
56 - 70 10 28% Cukup 
41 - 55 9 24% Kurang 

-40 2 5% Sangat Kurang  
 

Dari pelaksanaan siklus I menunjukkan adanya peningkatan hasil 

belajar siswa dari ketuntasan belajar klasikal pre test ke post test yaitu 

59,45  menjadi 65,9 . Peningkatan tersebut masih sangat minim atau 

belum sesuai dengan yang diharapkan, karena masih ada 21  siswa yang 

nilainya di bawah KKM.  Bahkan ada siswa yang nilainya menurun ( 

nilai secara lengkap terlampir). 

4. Refleksi 

Setelah menganalisa hasil pengamatan siklus I, dalam 

pembelajaran PKn  model kooperatif tipe make a match maka peneliti 

merefleksi  agar pelaksanaan selanjutnya lebih efektif.  

Adapun hasil  refleksi ditemukan hal-hal berikut: 

1). Faktor dari guru  
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a. Guru kurang  persiapan  dalam menyusun / membuat kartu  

pertanyaan maupun kartu soal (kartu kurang menarik). 

b.  Guru kurang mendalami model kooperatif tipe make a match dapat 

dilihat dari cara guru memberi penjelasan kepada siswa dan 

banyaknya siswa yang selalu bertanya tentang pelaksanaannya. 

c.  Dalam kegiatan inti kelihatan kacau (ramai tak terkendali), 

harusnya jumlah anggota kelompok jangan 10 terlalu banyak 

sehingga bisa diamati dengan baik. Guru dalam memberi 

bimbingan belum menyeluruh.  

d. Pengelolaan waktu  belum tepat ada beberapa aspek yang belum 

terlaksanakan, seperti memberi penghargaan belum terlaksanakan. 

2). Faktor dari siswa 

a. Siswa belum paham model yang diterapkan guru, terlihat dari siswa 

banyak yang binggung dan bertanya terus. 

b. Banyak siswa yang masih takut malu untuk mengungkapkan 

pendapat ketika ditanya banyak yang diam dan ketika 

mempresentasikan hasil diskusi hanya beberapa siswa yang 

memberi tanggapan. 

c. Keterampilan kooperatif sedikit sudah tampak ketika siswa saling 

mencari pasangan untuk mencocokan kartunya di situ terlihat 

adanya komunikasi saling kerjasama. 

d. Aspek yang lainnya bisa ditingkatkan lagi pasa siklus berikutnya.  
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e. Hasil belajar belum sesuai yang diharapkan, masih banyak nilai 

siswa yang berada di bawah KKM. 

Siklus II 

1. Perencanaan pada Siklus II 

Dari hasil siklus I sudah menunjukkan adanya peningkatan  baik 

dari pihak guru maupun siswa, walaupun masih rendah tingkatannya. 

Peningkatan keterampilan guru, keterampilan kooperatif siswa dan hasil 

belajar belum sesuai dengan yang diharapkan, masih banyak 

kekurangannya. Hal ini akan dijadikan sebagai masukkan dalam 

pelaksanaan siklus  II.  

Pembelajaran  PKn pada siklus II tetap menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match dengan indikator 2  yaitu 

menjelaskan terjadinya peristiwa dalam Perumusan Pancasila sebagai 

Dasar Negara Indonesia.  

Peneliti menyiapkan :  

1) RPP dengan indikator menjelaskan terjadinya peristiwa dalam 

perumusan pancasila sebagai dasar negara, materi Peristiwa 

Perumusan Pansasila sebagai Dasar Negara Indonesia. 

2) Membuat dan menyiapkan alat peraga / media pembelajaran ( kartu 

soal dan kartu jawaban ) yang lebih memikat hati siswa (kartu dibuat 

lingkaran, bintang, persegi dan warna dasar biru, kuning, merah) 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

4) Menyusun alat evaluasi. 



63 

 

5) Membuat kesepakatan waktu dengan siswa agar semua kelompok 

dapat melaksanakan pembelajaran dengan tenang. 

6) Mefokuskan pada kegiatan siswa. 

7) Menyusun skenario pembelajaran termasuk mengurangi jumlah 

anggota kelompok. 

2. Pelaksanaan 

Pembelajaran PKn ini menggunakan model kooperatif tipe make a 

match dengan ciri mencari pasangan. Pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus II menggunakan tetap multimetode yang menitik beratkan pada 

diskusi berpasangan. Adapun pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 

1)  Kegiatan awal 

a) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b). Guru mengadakan  apersepsi dengan Tanya jawab untuk mengali 

pengetahuan awal siswa dengan materi sesuai yang akan dibahas 

(soal terlampir).  

c) Menyampaikan model kooperatif tipe make a matc sampai siswa 

memahami apa yang nanti akan dilaksanakan.Membuat kesepakat 

tentang waktu.  

d) Guru memotivasi siswa siap menerima pelajaran. 

2) Kegiatan inti  

a).  Guru menjelaskan materi secara singkat. 

b).  Guru mengelompokan siswa menjadi tiga kelompok yaitu 

kelompok soal dengan anggota 7 siswa, kelompok jawaban dengan 
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anggota 7 siswa, dan kelompok penilai dengan anggota 7 siswa. 

Setelah terbentuk guru membagi kartu-kartu pada kelompok soal 

dan kelompok jawaban. Posisi kelompok dibuat U ( kelompok soal 

berhadapan dengan kelompok jawaban). Guru membunyikan peluit 

kelompok jawaban dan kelompok soal saling mencari pasangannya 

dengan berdiskusi. Kelompok yang sudah mendapatkan kepastian 

soal dan jawaban benar menulis jawaban pada secarik kertas 

kemudian baru menuju ke kelompok penilai, Tugas kelompok 

penilai berdiskusi menentukan jawaban itu benar atau salah 

kemudian mencatat hasil diskusi. Kegiatan tersebut dilakukan 

secara bergantian sampai semua siswa ikut pembelajaran. 

c). Guru mengawasi jalannya diskusi, membimbing diskusi, dan 

membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

d). Siswa mempersentasikan jawaban yang sudah masuk ke tim 

penilai. 

3) Kegiatan penutup 

a). Guru membimbing siswa membuat rangkuman/ simpulan hasil 

kegiatan kelompok. 

b). Siswa menyelesaikan soal tes secara individu (soal terlampir). 

c). Guru memberikan penghargaan. 

d). Guru memberikan tugas rumah atau tindak lanjut. 

 

 



65 

 

3. Observasi  

Berdasarkan hasil pengamatan langsung kegiatan belajar mengajar 

tentang keterampilan guru, keaktifan siswa dan hasil belajar adalah 

sebagai berikut:  

1). Keterampilan guru  

Dari hasil pengamatan keterampilan guru dalam kegiatan 

belajar mengajar diperoleh hasil yang cukup baik, ada peningkatan 

terutama pada kegiatan awal semua aspek mendapat nilai baik. Untuk 

kegiatan inti mendapat ada 1 aspek yang mencadaptkan nilai cukup 

yaitu membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi, 

kegiatan akhir atau penutup juga masih ada 2 aspek yang mendapatkan 

nilai cukup yaitu pada memberi evaluasi dan memberi penghargaan 

kepada siswa yang berprestasi. Pengelolaan waktu belum ada 

berubahan masih tetap nilai cukup. Selengkapnya dapat dilihat tabel 4 

di bawah ini. 

                                      Tabel 4.4 
                    DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 
          MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH 
 

NO 
KEGIATAN ASPEK YANG DIAMATI Siklus II 

    

      4 3 2 1 

A 
  
  
  

Kegiatan Awal 
  
  
  

1. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran   v     
2. Appersepsi   v   
3. Menyampaikan model 
pembelajaran    v   
4. Memberi motivasi   v   

B 
  

Kegiatan Inti 
  

1. Menjelaskan materi 
pelajaran   v   
2. Mengawasi siswa dalam     
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melaksanakan  

  
  
  

  
  
  

     pembelajaran make a 
match   v   
3. Membimbing siswa 
dalam berdiskusi   v   
4. Membimbing siswa 
mempresentasikan    v   

C 
  
  
  
  

Kegiatan 
Penutup 
  
  
  
  

1. Merefleksi hasil 
pembelajaran   v   
2. Membimbing siswa 
membuat kesimpulan   v   
3. Memberi evaluasi   v   
4. Memberi tindak lanjut   v   
5. Memberi penghargaan   v   

D Pengelolaan  1. Kelas  v   
 2. Waktu   v   
Persentase            71 % 

Keterangan:              4. Baik sekali     3. Baik       2. Cukup       
1. Kurang 
 
   

  
  

2). Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Dari data hasil pengamatan aktivitas siswa di bawah ini  

menunjukkan tentang sikap dan perilaku siswa perihal kesungguhan 

dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif make a match sudah mulai 

tampak. Siswa sudah tidak malu untuk bekerja sama dalam mencocokan 

kartu yang dibawanya dengan jawaban yang tepat. 
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                                        TABEL 4.5 
DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

N
o 

NAMA 
KELOMP
OK 

ASPEK YANG DIAMATI KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Pancasila 4 3 3 4 3 4 2 3 4   
2 PPKI 4 3 3 3 3 3 4 3 3   
3 BPUPKI 3 2 3 4 3 2 2 4 4   
4 Panitia  3 2 3 3 3 2 2 3 3   
  Jumlah 14 10 12 14 12 11 10 12 14   
  rsentase 51 37 42 51 42 39 35 42 51 2,7  

Keterangan:           
       1. Perhatian siswa saat guru menjelaskan materi     
       2. Mengajukan pertanyaan         
       3. Menjawab pertanyaan         
       4. Mencari jawaban yang cocok dengan kartunya     
       5. Bekerjasama dalam mecocokan kartu      
       6. Memberi tanggapan/ masukkan       
       7. Mempresentasikan hasil diskusi       
       8. Menghargai pendapat teman        

       9. Merangkum materi 
          

Dari Sembilan aspek yang diamati nilai yang tertinggi adalah 

perhatian siswa saat guru menjelaskan materi, mencari jawaban yang 

cocok dengan kartunya, dan merangkum masing-masing dengan 

persentase 51 %. Aspek yang paling rendah direspon siswa adalah 

mempresentasikan hasil diskusi dengan porsentase 35 %. Untuk rata-

rata aktivitas siswa adalah 42,7 % masih dikatakan rendah. 

3) Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran sebagai berikut:  

Berdasarkan hasil tes yang dikerjakan siswa nilai tertinggi yang  

diperoleh dua siswa adalah 100, nilai terendah 50, rata-rata kelas 70,45. 

Siswa yang mendapat nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

adalah 17 siswa, sedangkan di bawah KKM adalah 20 siswa. 
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Selengkapnya dapat dibaca pada tabel distribusi frekuensi bergolong 

sesuai dengan katagori hasil belajar PKn sebagai berikut: 

 

                                                                 Tabel 4.6 
Data Hasil Belajar  Siswa 

Siklus II 

Interval Frekwensi Persentase Penafsiran 
86 - 100 6 16% Baik Sekali 
71 - 85 14 38% Baik  
56 - 70 14 38% Cukup 
41 - 55 3 8% Kurang 

-40 Kurang Sekali  
 

Dari pelaksanaan siklus II menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar siswa dari ketuntasan belajar klasikal pre test ke post test 

yaitu 66,48  menjadi 71,0. Peningkatan tersebut masih sangat minim 

atau belum optimal, karena masih ada 17  siswa yang nilainya di bawah 

KKM. Bahkan ada siswa yang nilainya menurun atau tidak ada 

perubahan. ( nilai secara lengkap terlampir) 

4. Refleksi 

Setelah mengkaji hasil pengamatan siklus II, dalam pembelajaran 

PKn  model kooperatif tipe make a match maka peneliti merefleksi  agar 

pelaksanaan selanjutnya lebih efektif lagi.  

Adapun hasil  refleksi ditemukan hal-hal berikut: 
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1) Faktor dari guru  

a. Media pembelajaran sudah baik dan dapat menarik perhatian siswa, 

antara kartu soal dan kartu jawaban warnanya berbeda bahkan 

bentuknya dibuat lingkaran, bintang, dan persegi, serta berwarna. 

b. Guru sudah menguasai model kooperatif tipe make a match, 

terlihat ketika siswa mulai melaksanakan pembelajaran dengan 

model kooperatif tipe make a match tanpa ada yang bertanya dalam 

satu kali putaran. 

c. Perhatian guru sudah cukup baik tapi perlu ditingkatkan lagi, 

karena ada beberapa siswa keluar masuk pintu tanpa diketahui oleh 

guru.  

d. Pengelolaan waktu  belum bisa tepat, karena aspek penghargaan 

yang harusnya dilaksanakan belum bisa dilaksanakan dengan baik. 

e. Guru dalam memberikan evaluasi hendaknya soal jangan didikte, 

seharusnya   tiap siswa mendapat soal sendiri-sendiri supaya siswa 

dapat membaca sendiri dengan penuh pemahaman. 

2) Faktor dari siswa 

a. Siswa mulai paham model yang diterapkan guru, terlihat tiap 

kelompok berjalan dengan tertib dan teratur baik. Hampir semua 

siswa senang dan bersemangat ketika pembelajarannya 

menggunakan model kooperatif tipe make a match. 
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b. Ada beberapa siswa yang masih takut untuk mengungkapkan 

pendapat atau memberi tanggapan  dalam mempresentasikan hasil 

diskusi.  

c. Keterampilan kooperatif sudah baik, tampak ketika siswa saling 

mencari pasangan untuk mendiskusikan lembar kerja, sikap sosial 

siswa juga sudah tampak ketika ada beberapa teman mintak tolong 

untuk memahami kartunya. 

d. Dilihat dari hasil belajar sudah ada peningkatan dilihat dari siswa 

yang mendapat nilai di bawah KKM berkurang jumlahnya. Hasil 

belajar masih perlu siklus lagi karena belum sesuai dengan indikator 

keberhasilan. 

Siklus III 

1. Perencanaan 

Dari hasil siklus II sudah menunjukkan adanya peningkatan  baik 

dari pihak guru maupun siswa, walaupun belum signifikan. Peningkatan 

keterampilan guru, keterampilan kooperatif siswa serta hasil belajar perlu 

ditingkatkan lagi agar  sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada 

beberapa kekurangan pada siklus II yang perlu diperbaikki. Kekurangan 

pada siklus II  akan dijadikan sebagai masukkan dalam pelaksanaan siklus  

III .  

Pembelajaran  PKn pada siklus III tetap menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match dengan indikator 3  yaitu 
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menjelaskan nilai-nilai juang dalam perumusan pancasila sebagai dasar 

negara, materi Nilai-Nilai Kebersamaan. 

Peneliti menyiapkan :  

1) RPP dengan indikator menjelaskan nilai-nilai juang dalam perumusan 

Pancasila sebagai dasar negara.  

2) Membuat dan menyiapkan alat peraga / media pembelajaran ( kartu 

soal dan kartu jawaban ) yang lebih memikat hati siswa ( kartu dibuat 

lingkaran, bintang,persegi dan warna dasar biru, kuning, merah) 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

4) Menyiapkan  alat evaluasi sejumlah siswa. 

5) Membuat kesepakatan waktu dengan siswa agar semua kelompok 

dapat melaksanakan pembelajaran dengan tenang. 

6) Mefokuskan pada kegiatan siswa. 

7) Memberi tugas rumah secara kelompok, hasilnya akan digunakan 

untuk dibahas pada pelaksanaan siklus III. 

8) Mengurangi obyek yang akan diteliti. 

9) Memberikan penghargaan berupa tepuk the best. 

10) Menyusun skenario pembelajaran.  

2. Pelaksanaan 

Pembelajaran PKn ini menggunakan model kooperatif tipe make 

a match dengan ciri mencari pasangan. Pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus III tetap menggunakan multimetode yang menitik beratkan pada 

diskusi berpasangan. Adapun pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 
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1) Kegiatan awal 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Guru mengadakan appersepsi dengan tanya jawab untuk menggali 

pengetahuan siswa dengan mengkaitkan materi yang akan dibahas 

(soal terlampir) 

c. Menyampaikan model kooperatif tipe make a matc sampai siswa 

memahami apa yang nanti akan dilaksanakan.Membuat kesepakat 

tentang waktu.  

d. Guru memotivasi siswa siap menerima pelajaran. 

2) Kegiatan inti  

a. Guru menjelaskan materi secara singkat, siswa menyimak dengan 

berbagai sumber lain yang menunjang. 

c. Guru mengelompokan siswa menjadi tiga kelompok tiap kelompok 

masing-masing beranggotakan 5 siswa yaitu kelompok soal, 

kelompok jawaban, dan kelompok penilai. Setelah terbentuk guru 

membagi kartu-kartu pada kelompok soal dan kelompok jawaban. 

Posisi kelompok dibuat U ( kelompok soal berhadapan dengan 

kelompok jawaban. Guru membunyikan peluit  kelompok jawaban 

dan kelompok soal saling mencari pasangannya dengan berdiskusi. 

Kelompok yang sudah mendapatkan kepastian soal dan jawaban 

benar menulis jawaban pada secarik kertas kemudian baru menuju ke 

kelompok penilai, Tugas kelompok penilai berdiskusi menentukan 

jawaban itu benar atau salah kemudian mencatat hasil diskusi.  
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d. Guru mengawasi jalannya diskusi, membimbing diskusi, dan 

membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

e. Guru membimbing siswa mempersentasikan hasil diwakili dua 

kelompok. 

3) Kegiatan akhir 

a. Guru membimbing siswa merangkum materi. 

b. Guru memberi evaluasi dengan membagi soal kepada siswa. 

c. Guru memberi penghargaan dengan tepuk the best. 

c. Guru memberikan tugas rumah atau tindak lanjut. 

3. Observasi  

Hasil observasi pada siklus III adalah sebagai berikut:  

1) Keterampilan guru sebagai berikut : 

Data hasil pengamatan menunjukan bahwa pengelolaan 

pembelajaran melalui model kooperatif make a match sudah dapat 

dikatakan berhasil ini terbukti dari hasil pengamatan tentang kegiatan 

awal mendapai nilai sangat baik yaitu  aspek  apersepsi dan memberi 

motivasi dan nilai baik untuk aspek menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan menyampaikan model pembelajaran. Kegiatan inti 

mendapat nilai sangat baik pada aspek membimbing siswa dalam 

berdiskusi,sedangkan nilai baik diraih aspek yaitu menjelaskan materi 

pelajaran, mengawasi dalam pelaksanaan make a match dan kegiatan 

akhir/penutup juga ada peningkatan yaitu terutama pada aspek 

melaksanakan evaluasi dan aspek memberi penghargaan dengan nilai 
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sangat baik. Dalam pengelolaan kelas dan waktu juga sudah baik 

dengan nilai baik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan guru proses belajar mengajar sudah mencapai indikator 

keberhasilan dengan rata-rata 83.3 %. Selengkapnya dapat dilihat dari 

tabel 4.7 di bawah ini. 

TABEL 4.7 
DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH 

NO 
KEGIATAN ASPEK YANG DIAMATI  Siklus III 

    

      4 3 2 1 
A 
  
  
  

egiatan Awal 
  
  
  

 Menyampaikan tujuan pembelajaran   v     
 Appersepsi  v     
 Menyampaikan model pembelajaran     v   
 Memberi motivasi  v     

B 
  

Kegiatan Inti 
  

 Menjelaskan materi pelajaran   v     
 Mengawasi siswa dalam melaksanakan     v   

  
  
  

  
  
  

  pembelajaran make a match         
 Membimbing siswa dalam berdiskusi v      
 Membimbing siswa mempresentasikan 

hasil    v   

C 
  
  
  
  

egiatan Penutup 
  
  
  
  

 Merefleksi hasil pembelajaran   v     
 Membimbing siswa membuat 

kesimpulan   v   
 Memberi evaluasi v     
 Memberi tindak lanjut v     
 Memberi penghargaan    v   

D engelolaan  1. Kelas    v   
Waktu    v   
Persentase             83,3% 

Keterangan:                   4. Baik sekali     3. Baik       2. Cukup       1. Kurang 
 
 
2). Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Hasil observasi aktivitas siswa menunjukkan peningkatan 

yang cukup signifikan. Kesungguhan siswa dalam mengikuti 
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pelajaran PKn lebih meningkat. Semua aspek yang diamati sudah di 

atas 50 %. Aspek yang paling tinggi adalah merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran dengan nilai 80 %, disusul aspek 

mencari jawaban yang cocok dengan kartunya yaitu 75 %. Rata-rata 

keaktivan siswa pada siklus III yaitu 66,5 % . 

                                                               TABEL 4.8 
DATA HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III 

N
o 

NAMA 
KELOM
POK 

ASPEK YANG DIAMATI KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 ancasila 4 2 4 4 3 2 2 4 4   
2 PKI 2 3 3 4 4 3 2 3 4   
3 PUPKI 3 4 4 4 4 4 3 3 4   
4 anitia 9 3 3 3 3 3 3 3 3 4   
  Jumlah 12 12 14 15 14 12 10 13 16   
  ersentase 60 60 70 75 70 60 60 65 80 66,5 

Keterangan: 
      1. Perhatian siswa saat guru menjelaskan mat
      2. Mengajukan pertanyaan 
      3. Menjawab pertanyaan 
      4. Mencari jawaban yang cocok dengan kartu
      5. Bekerjasama dalam mecocokan kartu 
      6. Memberi tanggapan/ masukkan 
      7. Mempresentasikan hasil diskusi 
      8. Menghargai pendapat teman 
      9. Merangkum materi 
 

3). Hasil belajar sebagai berikut:  

Berdasarkan hasil test belajar PKn materi Pancasila sebagai 

dasar negara nilai yang tertinggi diperoleh responden adalah 100, 

nilai terendah 55, rata-rata kelas 80,40,  siswa yang mendapat nilai di 

atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) adalah 27 sedangkan di 
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bawah KKM adalah 10 siswa. Selengkapnya dapat dibaca pada tabel 

4.9 di bawah ini. 

            Tabel 4.9 
Data Hasil Belajar  Siswa 

Siklus III 

Interval Frekwensi Persentase Penafsiran 
86 - 100 11 30% Baik Sekali 
71 - 85 16 43% Baik  
56 - 70 9 24% Cukup 
41 - 55 1 3% Kurang 

-40 -   
              

Dari pelaksanaan siklus III menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar  yang signifikan,  yaitu hasil belajar siswa 

pada siklus II adalah 70,45 menjadi 80,40  pada siklus III ( nilai secara 

lengkap terlampir). 

4. Refleksi 

Setelah menganalisis hasil pengamatan siklus III tentang 

keterampilan guru, keaktifan siswa dan hasil belajar, serta 

menyesuaikan dengan ketercapaian indikator  dengan menggunakan   

model kooperatif tipe make a match maka dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan guru meningkat, aktivitas siswa dalam pembelajaran juga 

meningkat, peningkatan tersebut dibuktikan dengan hasil belajar yang 

sangat bagus. Hasil belajar dengan rata-rata kelas 80,40 sudah di atas 

KKM dan siswa yang daya serapnya 70 ke atas. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan  bahwa hipotesis 

tindakan penelitian yang menyatakan “ Dengan menerapkan model 
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pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match, ada peningkatan hasil 

belajar PKn materi Pancasila sebagai Dasar Negara pada siswa kelas 

VI SDN Banyumanik 03 Semarang” . Berarti diterima kebenarannya. 

 

B. Pembahasan 

 

GAMBAR 4.1 DIAGRAM HASIL PENELITIAN 

 

 

1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Berdasarkan diagram batang  di atas menunjukkan  bahwa terdapat 

peningkatan dalam keterampilan guru, aktivitas siswa maupun hasil belajar 

siswa materi Pancasila sebagai Dasar Negara melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe  make a match. Hal tersebut diindikasikan dari 

perolehan rata-rata keterampilan guru pada siklus I (48 %), siklus II (71%), dan 
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siklus III ( 83.3  % ), dan rata-rata aktivitas siswa pada siklus I  (32,4  %), 

siklus II ( 42,7 % ), dan siklus III (66,5 % ). Sedangkan untuk hasil belajar 

siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM pada  siklus I (43 %) , siklus II 

(54,1 %), dan siklus III ( 72.9 %). Kenaikan tersebut merupakan suatu realita 

bahwa pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil 

belajar PKn. 

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif  

make a match pada siklus I belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal 

ini disebabkan dari faktor guru.  Dalam pembelajaran  siklus I guru  kurang 

mampu mengelola pembelajaran kooperatif make a match dengan baik, hampir 

semua aspek yang diamati mendapat nilai 2 (cukup) sehingga dalam 

pelaksanaan pembelajaran kooperatif make a match, guru kelihatan  kurang 

siap/kurang percaya diri. 

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Nana Syaodih 

Sukmadinata (1997:192) Pembelajaran akan berjalan dengan baik sesuai 

dengan yang diharapkan jika guru melaksanakan tugasnya secara profisional. 

Guru dikatakan profisional jika mampu dan mau menerapkan 10 kemampuan 

dasar, antara lain penguasaan bahan pengajaran, landasan-landasan pendidikan, 

pengelolaan kelas,program belajar mengajar, dan penggunaan media 

pembelajaran. 

Dari faktor siswa dapat dikatakan bahwa siswa menyambut baik 

pembelajaran  dengan model kooperatif make a match. Tetapi keaktivan siswa 

belum terarah dengan baik, hal ini terlihat ketika salah satu anggota kelompok 
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sudah tahu jawabannya langsung menuju ke kelompok penilai tanpa 

memperhatikan anggota lainnya atau pasangannya, sehingga hasil belajar 

banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Menurut  Slavin (1995:5)  

bahwa selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai 

ketuntasan materi yang disajikan guru. Belajar kelompok belum selesai jika 

salah satu anggota kelompok ada yang belum menguasai materi dengan tuntas.  

Pada siklus II diperoleh temuan aktivitas guru mendapat porsentase 71 

% artinya keterampilan guru dalam menerapkan model kooperatif make a 

match jauh lebih baik dibandingkan dengan siklus I. Guru dalam 

menginformasikan tujuan pembelajaran dan materi cukup jelas, bahkan materi 

selalu diulang-ulang. Hal itu sejalan dengan pendapat pendapat Hamzah 

(2008:16) dalam mengelola pembelajaran guru harus menerapkan beberapa 

prinsip mengajar diantaranya guru harus mau menjelaskan materi berulang-

ulang hingga tanggapan siswa menjadi jelas. 

Berdasarkan nilai hasil belajar pada siklus II rata-rata 71 dengan 

ketuntasan belajar 54,1 %, masih dalam katagori cukup. Nilai PKn sudah sudah 

menunjukkan peningkatan akan tetapi ketuntasan belajar belum tercapai.  

Pada siklus III diperoleh temuan tentang keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa meningkat.  Guru mengubah srtategi dengan 

melakukan pengorganisasian siswa ke dalam kelompok – kelompok kecil 

dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam dan jenis kelamin  yang berbeda 

dalam satu kelompok. Tindakan guru tersebut sejalan dengan pendapat Trianto 

(2007:41) bahwa kelompok akan berjalan dengan baik jika jumlah kelompok 



80 

 

tersebut tidak telalu banyak yaitu antara 4 sampai 5 orang dengan kemampuan 

yang heterogen, hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan 

pendapat, bekerja sama dengan teman yang berbeda, kemampuan yang 

berbeda, kepribadian yang berbeda, dan latar belakang yang berbeda-beda. 

Mengurangi jumlah anggota kelompok.  Pada penerapan model kooperatif 

make a match diperoleh beberapa temua bahwa model make a match dapat 

memupuk kerjasama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokan 

kartu yang ada di tangan mereka. Proses pembelajaran lebih menarik dan siswa 

antusias mengikuti proses pembelajaran, dan keaktifan siswa tampak sekali 

ketika mencari pasangan kartunya masing-masing. Hal ini merupakan suatu ciri 

dari pembelajaran kooperatif seperti yang dikemukaan oleh Agus ( 2009.61) 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menuntut kerjasama 

dan  interdependensi peserta didik dalam struktur tugas, struktur tujuan dan 

struktur rewadnya. 

Kegiatan yang dilakukan guru dalam pembelajaran ini merupakan 

upaya guru untuk membangkitkan potensi yang ada dalam diri siswa dan pada 

akhirnya dapat memciptakan keaktifan siswa dalam diskusi sehingga suasana 

kelas saat pembelajaran  menjadi lebih hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Hamalik (2008:176), “ Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana 

aktivitas dalam kehidupan di masyarakat”. 

2. Implikasi Hasil Penelitian 

Model pembelajaran kooperatif tipe make a match ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bekerja  dalam kelompok-kelompok kecil 



81 

 

ketika menyelesaikan masalah/tugas  secara bersama-sama. Dengan bekerja 

sama atau diskusi, saling melengkapi satu dengan yang lainnya membuat siswa 

merasa senang, menemuan-penemuan yang diperoleh sendiri akan lebih kuat 

tertanaman dalam pikirannya sehingga anak akan lebih  bersemangat dalam 

belajar, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Slavin (1995:5) 

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep 

dengan temannya. 

Dengan cara berdiskusi, siswa yang tadinya merasa kesulitan ketika 

menyelesaikan tugas sendiri menjadi lebih mudah karena dapat bertanya 

dengan teman yang lebih pintar dalam kelompoknya maupun dengan pasangan 

diskusi tanpa membedakan jenis kelamin. Siswa yang tadinya pendiam merasa 

tertantang untuk aktif karena tanggung jawab yang diembannya terhadap 

kelompok. Hasil temuan di atas sejalan dengan teori pembelajaran kooperatif 

yang dikemukakan oleh Trianto (2007:4), beliau mengatakan bahwa kelompok 

yang heterogen dalam hal kemampuan, jenis kelamin atau suku akan 

bermanfaat sekali untuk melatih siswa menerima perbedaan pendapat. 

Dalam pembelajaran model kooperatif tipe make a match ini guru tidak 

langsung berperan sebagai teacher centered, melainkan berperan sebagai 

fasilitator, moderator, pembimbing kegiatan pembelajaran yang membantu 

agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. Tugas guru dalam 

pembelajaran kooperatif tipe make a match memantau jalannya diskusi, 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan, mengali potensi-potensi  yang 

tersimpan dengan memperhatikan perbedaan tiap individu dan menciptakan 
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suasana belajar nyaman sehingga hubungan guru dan siswa lebih dekat. 

Aktivitas guru seperti ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik 

simpulan bahwa Melalui model pembelajaran kooperatif  make a match 

terbukti dapat: 

a. Memotivasi belajar siswa untuk tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, 

teman maupun kelompok. Dengan termotivasinya belajar siswa tersebut 

maka siswa akan benar-benar berusaha untuk meraih prestasi sebaik-

baiknya, hal ini dapat dilihat dari hasil belajar tiap-tiap siklus ada 

peningkatan. 

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran PKn kelas 6 SDN Banyumanik 03 , 

materi Pancasila sebagai Dasar Negara. Hal ini ditandai dengan 

tercapainya indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat dari keterampilan guru. Guru mampu mengelola 

proses pembelajaran PKn lebih aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Untuk Peningkatan rata-rata hasil belajar PKn dari siklus I 

sebesar  64,59, siklus II sebesar 70,45, dan pada siklus III sebesar 80,40. 

Sedangkan untuk pencapaian ketuntasan belajar individual  pada siklus I 

43 %, siklus II sebesaar  54,1, dan siklus III sebesar 73 %. 

c. Siswa lebih bersemangat/senang belajar PKn, tidak bosan, dan antusias 

belajar semakin tinggi. Hal ini juga diikuti dengan meningkatnya aktivitas 
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siswa. Untuk siklus I sebesar 32,4 %, siklus II sebesar 42,7 %, dan siklus 

III sebesar 66,5 %.  

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi guru Sekolah  Dasar, diharapkan menambah wawasan 

tentang teori belajar dan model-model pembelajaran yang inovatif.  

Pembelajaran PKn yang selama ini hanya menggunakan model ceramah 

mulailah diganti dengan teknik pembelajaran yang inovatif, seperti model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

2. Para kepala sekolah dan pengawas sekolah, hendaknya lebih 

mengintensifkan perannya sebagai supervisor agar guru sekolah dasar 

memiliki motivasi dalam menerapkan model-model pembelajaran yang 

bermakna, dan mefasilitasi kegiatan pembelajaran.  

3. Pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat melatih 

keterampilan proses dan keterampilan kooperatif siswa, maka 

kembangkanlah  pembelajaran kooperatif ini dengan benar agar kalian  

mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta 

dapat memberikan pengalaman secara langsung. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Siklus I) 

                                 Mata Pelajan  : Pkn 

                                 Kelas / Semester : VI / 1 

                                 Alokasi waktu  : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

I.     Standar Kompetensi 

      1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan pancasila sebagai 

dasar Negara. 

II.   Kompetensi Dasar 

       1.1 Mendiskripsikan nilai-nilai juang  dalam proses perumusan Pancasila 

sebagai dasar Negara. 

III. Indikator 

Menceritakan secara singkat perjuangan rakyat Indonesia menjelang kemerdekaan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Melalui diskusi berpasangan  siswa dapat menceritakan perjuangan rakyat 

Indonesia menjelang kemerdekaan. 

V. Materi Pembelajaran 

Perjuangan rakyat Indonesia sebelum merdeka. 

VI. Metode 

1. Model Pembelajaran 

Kooperatif  tipe Make a Match 

2. Metode 

a.Ceramah, 

      b,Tanya jawab 

      c. Diskusi 
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     d. Penugasan 

VI. Langkah-Langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan awal (10 menit) 

a). Guru menyampaikan tujuan pembelajaran /kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

b). Guru menngadakan apersepsi dengan mengadakan Tanya jawab 

pelajaran yang lalu. 

c). Menyampaikan model pembelajaran kooperatif make a match. 

d). Memberi motivasi. 

     B. Kegiatan inti (45 menit) 

a). Guru menjelaskan materi tentang perjuangan rakyat Indonesia sebelum 

Indonesia merdeka. 

b). Guru menerapkan pembelajaran kooperatif make a match. 

c). Guru mengawasi siswa dalam melaksanakan pembelajaran. 

d). Guru membimbing siswa dalam diskusi. 

e). Guru membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

C. Kegiatan akhir (15 menit) 

a). Guru merefleksikan hasil pembelajaran 

b). Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. 

c). Guru mengadakan evaluasi. 

d). Guru memberi tugas rumah/tindak lanjut. 

e). Guru memberi penghargaan kepada siswa yang hasilnya terbaik. 

VII. Alat dan Sumber Belajar 

  Sumber Belajar :   Undang-Undang Dasar Amandemen 
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                                    -    Standar Isi 2006 

                                    -    Silabus 

                                    -    Buku PKPS  Kelas VIPemkot Semarang 

                                    -    Buku PKn Kelas VI yang relevan. 

          Alat                   -    kartu pertanyaan, kartu jawaban  

- Gambar-gambar 

VII  Penilaian  

        1.  Teknik Penilaian : 

                a. Tes Tertulis 

              b. Penugasan 

              c. Unjuk Kerja 

        2.  Bentuk Instrumen :  

              a. Pilihan ganda (soal terlampir) 

b. Tugas Rumah. 

1. Cari dan rangkumlah  peristiwa  Sumpah Pemuda ! 

2. Tulis dengan benar isi daripada Sumpah Pemuda ! 

LEMBAR PENILAIAN KERJA KELOMPOK 

 

   Aspek    
No Nama 

Kelompo
k 

Kelengkapan 
jawaban 

Ketepatan
jawaban 

Kecepatan 
 

Jml 
sko
r 

Nilai 

1       

2       

3       

  

                                                                               Semarang, ……… 2009 

Mengetahui                                                                       Guru Kelas 

Kepala Sekolah  

 

Drs. H. Markhaban,M.Pd                                                    Djumiati 
NIP: 19540412 198104 112                                            NIM: 1402907189                                          
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 ( Siklus II ) 

Mata Pelajan  : Pkn 

                                 Kelas / Semester : VI/ I 

                                 Alokasi waktu  : 2x 35 menit ( 1 pertm) 

 

I.     Standar Kompetensi 

     1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan pancasila sebagai 

dasar Negara. 

II.   Kompetensi Dasar 

       1.1 Mendiskripsikan nilai-nilai juang  dalam proses perumusan pancasila 

sebagai dasar Negara. 

III. Indikator 

 Menjelaskan terjadinya peristiwa perumusan pancasila sebagai dasar negara. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Melalui diskusi berpasangan  siswa dapat menjelaskan terjadinya peristiwa 

perumusan  pancasila sebagai dasar negara . 

V. Materi Pembelajaran 

Pancasila sebagai dasar negara. 

VI. Metode Pembelajaran 

a. Model kooperatif  tipe Make a Match 

b. Metode : Ceramah,  

                            Tanya jawab, 

Diskusi 

Penugasan 

VI. Langkah-Langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan awal (10 menit) 

a). Guru menyampaikan tujuan pembelajaran /kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

b). Guru menngadakan Tanya jawab pelajaran yang lalu sebagai 

appersepsi. 
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c). Menyampaikan model pembelajaran kooperatif make a match. 

d). Memberi motivasi. 

     B. Kegiatan inti (45 menit) 

a). Guru bercerita tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan 

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dengan menunjukkan 

gambar/ foto Ir. Soekarno, Moh Yamin, dan Dr. Supomo. 

b). Guru menerapkan pembelajaran kooperatif make a match. 

c). Guru mengawasi siswa dalam melaksanakan pembelajaran. 

d). Guru membimbing siswa dalam diskusi. 

e). Guru membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

C. Kegiatan akhir (15 menit) 

a). Guru merefleksikan hasil pembelajaran 

b). Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. 

c). Guru mengadakan evaluasi. 

d). Guru memberi tugas rumah/tindak lanjut. 

e). Guru memberi penghargaan kepada siswa yang hasilnya terbaik. 

VII. Alat dan Sumber Belajar 

a. Alat peraga     : gambar yangh sesuai 

b. Sumber bahan :- Buku paket PKn kelas VI  penerbit Erlangga 

                             -  Buku paket PKn kelas VI penerbit Yudistiro 

                            - Buku Paket penerbit Pemkot 

                           - Undang-Undang Dasar Amandemen 

VIII. Penilaian :  

        1.  Teknik Penilaian : 

a. Tes Tertulis 

 b. Penugasan 

2. Bentuk Instrumen :  

 a. Pilihan ganda (Soal terlampir) 

 b.Lembar Tugas Rumah 

Lengkapilah tabel di bawah ini ! 
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No Organisasi 

 

Uraian 

1 Mr. Muhammad Yamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Prof. Dr. Soepomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ir. Soekarno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Panitia Sembilan 
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                                                                                         Semarang, ……… 2009 

           Mengetahui                                                              

        Kepala Sekolah                                                                    Guru Kelas 

 

Drs. H. Markhaban,M.Pd                                                                Djumiati 
NIP:19540412 198104 112                                                    NIM: 1402907189                                    
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( Siklus III ) 

                                 Mata Pelajan  : Pkn 

                                 Kelas / Semester             : VI / I 

                                 Alokasi waktu  : 2x 35 menit (1 pertm) 

 

I.     Standar Kompetensi 

     1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan pancasila sebagai 

dasar Negara. 

II.   Kompetensi Dasar 

       1.1 Mendiskripsikan nilai-nilai juang  dalam proses perumusan pancasila 

sebagai dasar negara 

III. Indikator 

Menjelaskan nilai-nilai juang dalam perumusan pancasila sebagai dasar 

negara.. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Melalui diskusi berpasangan siswa dapat menjelaskan nilai-nilai juang dalam 

perumusan pancasila sebagai dasar negara.. 

V. Materi Pembelajaran 

Nilai-nilai kebersamaan dalam perumusan pancasila 

VI. Metode Pembelajaran 

Model kooperatif  tipe Make a Match 

b. Metode : Ceramah,  

                            Tanya jawab, 

Diskusi 

Penugasan 

VI. Langkah-Langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan awal (10 menit) 

a). Guru menyampaikan tujuan pembelajaran /kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

b). Guru menngadakan appersepsi dengan tebak gambar. 
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c). Menyampaikan model pembelajaran kooperatif make a match. 

d). Memberi motivasi. 

     B. Kegiatan inti (45 menit) 

a). Guru menjelaskan materi tentang nilai-nilai kebersamaan dalam 

perumusan Pansasila sebagai Dasar Negara Indonesia.  

b). Guru menerapkan pembelajaran kooperatif make a match. 

c). Guru mengawasi siswa dalam melaksanakan pembelajaran. 

d). Guru membimbing siswa dalam diskusi. 

e). Guru membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

C. Kegiatan akhir (15 menit) 

a). Guru merefleksikan hasil pembelajaran 

b). Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. 

c). Guru mengadakan evaluasi. 

d). Guru memberi tugas rumah/tindak lanjut. 

e). Guru memberi penghargaan kepada siswa yang hasilnya terbaik. 

VII. Alat dan Sumber Belajar 

Alat peraga      :   gambar yang sesuai 

         Sumber bahan :-  Buku paket PKn kelas VI  penerbit Erlangga 

                                  -  Buku paket PKn kelas VI penerbit Yudistira 

                         -  Buku Paket penerbit Pemkot 

                         - Undang-Undang Dasar Amandemen 

VIII. Penilaian :  

        1.  Teknik Penilaian : 

a. Tes Tertulis 

b. Penugasan 

2. Bentuk Instrumen :  

a. Pilihan Ganda ( soal terlampir ) 

b. Lembar Tugas Rumah 

                    Lengkapilah tabel di bawah ini  

                          

No Sikap yang perlu diteladani Contoh-contoh perilaku 
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1 Pantang menyerah  

2 Rela berkorban  

3 Lapang Dada  

4 Saling menghormati  

 

 

                                                                                            Semarang, ……… 2009 

           Mengetahui                                                            

        Kepala Sekolah                                                                      Guru Kelas 

 

Drs. H. Markhaban,M.Pd                                                                  Djumiati 
NIP:19540412 198104 112                                                        NIM: 1402907189                               
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DAFTAR NAMA OBYEK PENELITIAN     

 

No Nama Siswa L P Alamat 

1 ditya Gomeli v  Asrama Ex Brigif Vk 38/24 

2 DandyBayuPamungkas v  Asrama Ex Brigif Vk 38/14 

3 erawati  v l. Laos Rt 04 / Rw o5 

4 ilwan Febriansyah v  l. Banyumanik Brt Rt II/Rw IV 

5 yu Dyah Pramesti  v l.Temugiring I Rt 4/ Rw 4 

6 nggi v  Asrama Ex Brigif Vk 38/54 

7 irul Panji Gumelar v  Asrama Ex Brigif V   

8 dhitya Yoga Pratama v  l. Ungu Rt 1 / Rw 4 

9 rismon Kinantri R  v l. Temugiring Rt 3 / Rw 5 

10 itra Husnul Khuluqi  v l. Temugiring I Rt 4 Rw 4 

11 iana Yuniar  v l. Temugiring Rt 3 Rw 5 

12 ischa Prameswara  v Asrama Ex Brigif V K 38/6 

13 ko Wahyudi Siswo P v  l. Diponegara VIII no 92 

14 ebri Yudhistira v  l. Kunci Rt 6 Rw 5 

15 usna Alam Syah v  l. Temugiring I No 16 

16 ham Nur Rochman v  l. Temugiring Banpres N0 72 

17 nes Nugrahaeny  v l. Temulawak Rt 1 Rw 5 No 5 

18 usi Pusposari  v l. Laos Rt 4 Rw 5 

19 Mohammad Rofi v  Asrama Ex Brigif V K 40/6 

20 anda Wahyu P v  l. Rum Diponegara V / 79 

21 indi Anindya Putri  v l. Temugiring Rt 3 Rw 5 

22 umairoh Dwi Safitri  v l. Temugiring Rt 3 Rw 5 

23 izal ibnu v  Asrama Ex Brigif V L.4 

24 ahma Pratiwi  v Asrama Ex Brigif V J.4 

25 ancoko Nuswantoro  v  l. Kunci 

26 yan Ardiansyah  v  l. Temu Ireng No 74 c 

27 obi Anaga v  Asrama Ex Brigif V No 3 
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28 atria Ilham  v  l. Sendang Lo 

29 ri Nugroho v  Asrama Ex Brigif V No 3  

30 alitha Azaria Pangestu  v l.Temulawak  No 4 

31 opan Maulana v  l. Bangun Harjo Rt 1 w 5 No  

32 Wachid Solichin v  l. Laos Rt 6 Rw 15 

33 urlatipah Putri P  v l. Karangrejo II no 41 

34 osza Indra Rismana v  l. Rmp Diponegoro II No 16 

35 van Yudhi Nugroho v  l.Lempuyang Rt 7 Rw 5 

36 Nadhifa Sri Fatima  v Rum Diponegoro II No 8 

37 Dhea Aqila Ramadhani  v l. Puri Asri Perdana Blok K 2 

 Jumlah 2
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LAMPIRAN 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

 

NO. KEGIATAN ASPEK YANG DIAMATI SIKLUS I 
4 3 2 1 

A Kegiatan Awal 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran      v   
  
   

2. Apersepsi      v   
3. Menyampaikan model pembelajaran        v 

    4. Memberi motivasi  v   

  
B 

  
Kegiatan inti 

1. Menjelaskan materi pembelajaran  v   
2. Mengawasi siswa dalam melaksankan 

pembelajaran make a match      v   
    3. Membimbing siswa berdiskusi      v   

    
4. Membimbing siswa mempresentasikan 

hasil diskusi    v   
    1. Merefleksikan hasil pembelajaran      v   

  
 Kegiatan 

Penutup 2. Membimbing siswa membuat kesimpulan    v   
    3. Memberi evaluasi      v   

C    4. Memberikan tindak lanjut    v   
    5. Memberi penghargaan      v   
D  Pengelolaan 1. Kelas      v   
    2. Waktu    v   
  

Persentase     
 48 

%  
  

Keterangan : 
4 : Baik Sekali  
3 : Baik 
2 : Kurang 
1 : Kurang Sekali 
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LAMPIRAN 

 

DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

 

NO. KEGIATAN ASPEK YANG DIAMATI SIKLUS II 
4 3 2 1 

A Kegiatan Awal 4. Menyampaikan tujuan pembelajaran    v     
  
   

5. Apersepsi    v     
6. Menyampaikan model pembelajaran    v     

    4. Memberi motivasi v     

  
B 

  
Kegiatan inti 

1. Menjelaskan materi pembelajaran v     
2. Mengawasi siswa dalam melaksankan 

pembelajaran make a match   v     

    3. Membimbing siswa berdiskusi   v     

    
4. Membimbing siswa mempresentasikan 

hasil diskusi    v   
    1. Merefleksikan hasil pembelajaran    v     

  
 Kegiatan 

Penutup 
2. Membimbing siswa membuat 

kesimpulan    v     
    3. Memberi evaluasi      v   

C    4. Memberikan tindak lanjut  v     
    5. Memberi penghargaan      v   
D  Pengelolaan 1. Kelas    v     
    2. Waktu      v   
  

Persentase     

71 

  
  

Keterangan : 
4 : Baik Sekali  
3 : Baik 
2 : Kurang 
1 : Kurang Sekali 
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LAMPIRAN 

                     DATA HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

                    DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

 

NO. KEGIATAN ASPEK YANG DIAMATI SIKLUS III 
4 3 2 1 

A Kegiatan Awal 7. Menyampaikan tujuan pembelajaran    v     
  
   

8. Apersepsi  v       
9. Menyampaikan model pembelajaran    v     

    4. Memberi motivasi v     

  
B 

  
Kegiatan inti 

1. Menjelaskan materi pembelajaran v     
2. Mengawasi siswa dalam melaksankan 

pembelajaran make a match    v     
    3. Membimbing siswa berdiskusi  v       

    
4. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil diskusi    v     
    1. Merefleksikan hasil pembelajaran    v     

  
 Kegiatan 

Penutup 
2. Membimbing siswa membuat 

kesimpulan    v     
    3. Memberi evaluasi  v       

C    4. Memberikan tindak lanjut v       
    5. Memberi penghargaan    v     
D  Pengelolaan 1. Kelas    v     
    2. kelas  v     
  

Persentase   

83,3 
%
     

  
Keterangan : 
4 : Baik Sekali  
3 : Baik 
2 : Kurang 
1 : Kurang Sekali 
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LAMPIRAN 

 
REKAP HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN PKn  
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

 

No KEGIATAN ASPEK YANG DIAMATI 
SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

A Kegiatan Awal 
1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran    v        v         

  
 

2. Apersepsi      v     v          
3.  Menyampaikan 

pendekatan kooperatif 
make a match     v       v      v       

4. Memberi motivasi v v v 
    1. Menjelaskan Materi     v v v     

B Kegiatan inti 

2. Mengawasi jalannya 
pembelajaran make a 
match      v      v      v       

3. Membimbing siswa 
berdiskusi   v        v           

    
4.  Membimbing dalam 

mempresentasikan hasil    v      v     
 

    

    
1.  Merefleksikan hasil 

pembelajaran    v        v     
v

    

C   Penutup 
2.  Membimbing membuat 

kesimpulan      v   
v

          

  
 

3.  Memberi  evaluasi      v      v           

4.  Memberi penghargaan       v          v       

D   Pengelolaan 1. kelas     v       
v

  v       

    2. Waktu      v       
 

    
v

    

  Persentase 

48,0 % 
 

  

71,0 % 
  
  

83,3 % 
 

    Keterangan 

     1 = rendah                        2 = cukup                         3 =  baik                          4 = baik sekali 
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LAMPIRAN 

 

        

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH 

SIKLUS I 

N NAMA 
KELOMPO

K 

ASPEK YANG DIAMATI 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Pancasila 3 3 3 4 4 3 2 4 4 
2 PPKI 4 4 3 3 5 2 3 2 3 
3 BPUPKI 4 2 2 2 3 2 2 3 4 
4 Panitia Sembilan 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
  Jumlah 14 11 11 14 15 10 9 11 14 

  Persentase 
37

%
30 30 37 40 27

%
24

3
37

%

Rt-rt 
32
,4
% 

Keterangan: 
    1. Perhatian siswa saat guru menjelaskan materi 
    2. Mengajukan pertanyaan 
    3. Menjawab pertanyaan 
    4. Mencari jawaban yang cocok dengan kartunya 
    5. Bekerjasama dalam mecocokan kartu 
    6. Memberi tanggapan/ masukkan 
    7. Mempresentasikan hasil diskusi 
    8. Menghargai pendapat teman 
    9. Merangkum materi 
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LAMPIRAN 

 
DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH 
SIKLUS II 

N NAMA 
KELOMPO

K 

ASPEK YANG DIAMATI 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Pancasila 4 3 3 4 3 4 2 3 4   
2 PPKI 4 3 3 3 3 3 4 3 3   
3 BPUPKI 3 2 3 4 3 2 2 4 4   
4 Panitia Sembilan 3 2 3 3 3 2 2 3 3   
  Jumlah 14 10 12 14 3 11 10 12 4   

  Persentase 
51

%
37 42 51 37 39

%
35

4
51

%

Rt-rt 
42
,7
%
  

Keterangan: 
    1. Perhatian siswa saat guru menjelaskan materi 
    2. Mengajukan pertanyaan 
    3. Menjawab pertanyaan 
    4. Mencari jawaban yang cocok dengan kartunya 
    5. Bekerjasama dalam mecocokan kartu 
    6. Memberi tanggapan/ masukkan 
    7. Mempresentasikan hasil diskusi 
    8. Menghargai pendapat teman 
    9. Merangkum materi 
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LAMPIRAN 

 

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH 

SIKLUS III 

N NAMA 
KELOMPO

K 

ASPEK YANG DIAMATI 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Pancasila 4 2 4 4 3 2 2 4 4 
2 PPKI 2 3 3 4 4 3 2 3 4 
3 BPUPKI 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 Panitia Sembilan 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
  Jumlah 12 12 14 15 14 12 12 13 16 

  Persentase 
60

%
60 70 75 70 60

%
60

6
80

%
Keterangan: 

    1. Perhatian siswa saat guru menjelaskan materi 
    2. Mengajukan pertanyaan 
    3. Menjawab pertanyaan 
    4. Mencari jawaban yang cocok dengan kartunya 
    5. Bekerjasama dalam mecocokan kartu 
    6. Memberi tanggapan/ masukkan 
    7. Mempresentasikan hasil diskusi 
    8. Menghargai pendapat teman 
    9. Merangkum materi 
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LAMPIRAN 

 

 

REKAPITULASI OBSERVASI AKTIVITAS  SISWA 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF MAKE A MATCH 

SIKLUS I, II, III 

 

NO. ASPEK YANG DINILAI SIKLUS 
I 

SIKLUS 
II 

SIKLUS 
III 

1 Perhatian siswa saat guru memberikan 
pelajaran. 37 % 51 % 60 % 

2 Mengajukan pertanyaan   
30 % 37 % 60 % 

3 Menjawab Pertanyaan 
30 % 42 % 70 % 

4 
Mencari jawaban yang cocok dengan 

kartunya 
 37 % 51 % 75 % 

5 Bekerjasama dalam mencocokan kartu 
 40 % 37 % 70 %  

6 Memberi tanggapan / masukkan 
 27 % 39 % 60 % 

7 Mempresentasikan 
 24 % 35 % 60 % 

8 Menghargai pendapat teman 
 30 % 42 % 65 % 

9 Mencatat / merangkum 
 37 % 51 % 80 % 

 
Jumlah 
 292 % 384 % 599 % 

  
Rata-rata 
 32,4 % 42,7 % 66,5 % 
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LAMPIRAN 

 

 

                                                      
  Data Hasil Belajar  Siswa 

Siklus I 

Interval Frekwensi Persentase Penafsiran 

86 - 100 1 3% Baik Sekali 

71 - 85 15 40% Baik Sekali 

56 - 70 10 28% Cukup 

41 - 55 9 24% Kurang 

-40 2 5% Kurang Sekali  
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LAMPIRAN 

 

 
  Data Hasil Belajar  Siswa 

Siklus II 

Interval Frekwensi Persentase Penafsiran 

86 - 100 6 16% Baik Sekali 

71 - 85 14 38% Baik Sekali 

56 - 70 14 38% Cukup 

41 - 55 3 8% Kurang 

-40 Kurang Sekali  
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LAMPIRAN 

 

 

                                                     
Data Hasil Belajar  Siswa 

Siklus III 

Interval Frekwensi Persentase Penafsiran 

86 - 100 11 30% Baik Sekali 

71 - 85 16 43% Baik Sekali 

56 - 70 9 24% Cukup 

41 - 55 1 3% Kurang 

-40 - - Kurang Sekali  
 

 

 

Rekap Hasil Belajar  Siswa 

Interval 

Persentase 

Penafsiran 
Siklus 

I Siklus II Siklus III 

86 - 100 3% 16% 30% Baik Sekali 

71 - 85 40% 38% 43% Baik Sekali 

56 - 70 28% 38% 24% Cukup 

41 - 55 24% 8% 3% Kurang 

-40 5% - Kurang Sekali  
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LAMPIRAN 

 

 

HASIL BELAJAR PKn 
SIKLUS I 

No  Nama-nama Siswa 
 

Siklus I Ketuntasan > 71 
Pre Test Post Test Tuntas Belum 

1 Aditya Gomeli 50 40  v 

2 Dandy Bayu Pamungkas 50 50  v 

3 Ferawati 50 40  v 

4 Nilwan Febriansyah 40 40  v 

5 Ayu Dyah Pramesti 60 85 v  

6 Anggi 60 65  v 

7 Airul Panji Gumelar 70 75 v  

8 Adhitya Yoga Pratama 40 50  v 

9 Crismon Kinantri Rahayu 70 75 v  

10 Citra Husnul Khuluqi 70 75 v  

11 Diana Yuniar 60 60  v 

12 Discha Prameswara 60 75 v  

13 Eko Wahyudi Siswo  70 75 v  

14 Febri Yudhistira 60 75 v  

15 Husna Alam Syah 60 65  v 

16 Ilham Nur Rochman 60 75 v  

17 Ines Nugrahaeny 50 50  v 

18 Lusi Pusposari 60 50  v 

19 Mohammad Rofi 50 65  v 

20 Nanda Wahyu R 70 75 v  

21 Nindi Anindya Putri 70 75 v  

22 Qumairoh Dwi Safitri 60 65  v 

23 Rizal ibnu 50 55  v 

24 Rahma Pratiwi 70 75 v  
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25 Sancoko Nuswantoro P 60 65  v 

26 Robi Anaga 60 70  v 

27 Riyan Ardiansyah 60 65  v 

28 Satria Ilham Nurdiansyah 60 60  v 

29 Tri Nugroho 50 50  v 

30 Talitha Azaria Pangestu 70 80 v  

31 Topan Maulana 50 45  v 

32 Wachid Solichin 60 60  v 

33 Nurlatipah Putri Prima 60 80 v  

34 Yosza Indra Rismana 60 85 v  

35 Ivan Yudhi Nugroho 60 70  v 

36 Nadhifa Sri Fatima 60 75 v  

37 Dhea Aqila Ramadhani 80 95 v  

 Rata-rata 59,5 65,9   

 Nilai di atas KKM - - 43 %  
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LAMPIRAN 

 

 

HASIL BELAJAR PKn 
SIKLUS II 

No  Nama-nama Siswa 
 

Siklus I Ketuntasan > 71 
Pre Test Post Test Tuntas Belum 

1 Aditya Gomeli 50 50  v 

2 Dandy Bayu Pamungkas 70 75 v  

3 Ferawati 60 65  v 

4 Nilwan Febriansyah 50 55  v 

5 Ayu Dyah Pramesti 80 100 v  

6 Anggi 60 70  v 

7 Airul Panji Gumelar 60 75 v  

8 Adhitya Yoga Pratama 60 60  v 

9 Crismon Kinantri Rahayu 80 90 v  

10 Citra Husnul Khuluqi 80 80 v  

11 Diana Yuniar 60 60  v 

12 Discha Prameswara 70 85 v  

13 Eko Wahyudi Siswo  60 65  v 

14 Febri Yudhistira 85 90 v  

15 Husna Alam Syah 70 75 v  

16 Ilham Nur Rochman 60 75 v  

17 Ines Nugrahaeny 70 65  v 

18 Lusi Pusposari 70 65  v 

19 Mohammad Rofi 50 60  v 

20 Nanda Wahyu R 70 75 v  

21 Nindi Anindya Putri 80 85 v  

22 Qumairoh Dwi Safitri 50 75 v  

23 Rizal ibnu 50 65  v 
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24 Rahma Pratiwi 80 90 v  

25 Sancoko Nuswantoro P 50 55  v 

26 Robi Anaga 60 65  v 

27 Riyan Ardiansyah 70 75 v  

28 Satria Ilham Nurdiansyah 60 75 v  

29 Tri Nugroho 70 70  v 

30 Talitha Azaria Pangestu 70 90 v  

31 Topan Maulana 70 70  v 

32 Wachid Solichin 70 70  v 

33 Nurlatipah Putri Prima 70 80 v  

34 Yosza Indra Rismana 70 80 v  

35 Ivan Yudhi Nugroho 60 55  v 

36 Nadhifa Sri Fatima 60 75 v  

37 Dhea Aqila Ramadhani 90 100 v  

 Rata-rata 66,5 71   

 Nilai di atas KKM - - 54,1 %  
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LAMPIRAN 

 
HASIL BELAJAR PKn 

SIKLUS III 
No  Nama-nama Siswa 

 
Siklus III Ketuntasan > 71 

Pre Test Post Test Tuntas Belum 
1 Aditya Gomeli 60 60  v 

2 Dandy Bayu Pamungkas 70 80 v  

3 Ferawati 70 70  v 

4 Nilwan Febriansyah 60 65  v 

5 Ayu Dyah Pramesti 100 100 v  

6 Anggi 60 65  v 

7 Airul Panji Gumelar 90 95 v  

8 Adhitya Yoga Pratama 60 55  v 

9 Crismon Kinantri Rahayu 90 90 v  

10 Citra Husnul Khuluqi 90 90 v  

11 Diana Yuniar 70 75 v  

12 Discha Prameswara 80 90 v  

13 Eko Wahyudi Siswo  80 85 v  

14 Febri Yudhistira 90 90 v  

15 Husna Alam Syah 70 75 v  

16 Ilham Nur Rochman 70 75 v  

17 Ines Nugrahaeny 70 70  v 

18 Lusi Pusposari 70 75 v  

19 Mohammad Rofi 70 70  v 

20 Nanda Wahyu Prawira 80 85 v  

21 Nindi Anindya Putri 70 100 v  

22 Qumairoh Dwi Safitri 70 75 v  

23 Rizal ibnu 70 75 v  

24 Rahma Pratiwi 90 100 v  

25 Sancoko Nuswantoro Putro 70 70  v 
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26 Robi Anaga  70 75 v  

27 Ryan Ardiansyah Siva  70 75 v  

28 Satria Ilham Nurdiansyah 60 80 v  

29 Tri Nugroho 60 75 v  

30 Talitha Azaria Pangestu 70 85 v  

31 Topan Maulana 70 80 v  

32 Wachid Solichin 70 70  v 

33 Nurlatipah Putri Prima 80 85 v  

34 Yosza Indra Rismana 100 100 v  

35 Ivan Yudhi Nugroho 70 70  v 

36 Nadhifa Sri Fatima 100 100 v  

37 Dhea Aqila Ramadhani 100 100 v  

 Rata-rata 75,4 80,4   

 Nilai di atas KKM - - 73 %  
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LAMPIRAN 

 

 
REKAPITULISI HASIL BELAJAR PKn 

SISWA KELAS VI 
No  Nama-nama Siswa 

 
Siklus Ket 

I II III 
1 Aditya Gomeli 40 50 60  

2 Dandy Bayu Pamungkas 50 70 80  

3 Ferawati 40 65 70  

4 Nilwan Febriansyah 40 55 65  

5 Ayu Dyah Pramesti 85 100 100  

6 Anggi 65 70 65  

7 Airul Panji Gumelar 70 75 95  

8 Adhitya Yoga Pratama 50 60 55  

9 Crismon Kinantri Rahayu 70 90 90  

10 Citra Husnul Khuluqi 75 80 90  

11 Diana Yuniar 60 60 75  

12 Discha Prameswara 70 85 90  

13 Eko Wahyudi Siswo  75 65 85  

14 Febri Yudhistira 65 90 90  

15 Husna Alam Syah 65 75 75  

16 Ilham Nur Rochman 65 75 75  

17 Ines Nugrahaeny 50 65 70  

18 Lusi Pusposari 50 65 75  

19 Mohammad Rofi 65 60 70  

20 Nanda Wahyu Prawira 75 75 85  

21 Nindi Anindya Putri 75 85 100  

22 Qumairoh Dwi Safitri 65 65 75  

23 Rizal ibnu 55 65 75  

24 Rahma Pratiwi 70 90 100  
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25 Sancoko Nuswantoro Putro 65 55 70  

26 Robi Anaga  70 65 75  

27 Ryan Ardiansyah Siva  65 75 75  

28 Satria Ilham Nurdiansyah 60 65 80  

29 Tri Nugroho 50 70 75  

30 Talitha Azaria Pangestu 80 90 85  

31 Topan Maulana 45 70 80  

32 Wachid Solichin 60 70 70  

33 Nurlatipah Putri Prima 80 80 85  

34 Yosza Indra Rismana 85 80 100  

35 Ivan Yudhi Nugroho 70 55 70  

36 Nadhifa Sri Fatima 65 75 100  

37 Dhea Aqila Ramadhani 95 100 100  

 Jumlah 2390 2605 2975  

 Rata-rata 64,59 70,45 80,40  

 Persentase  43 % 54,1 % 73 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


