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RINGKASAN MATERI 

 

Skripsinya ini berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Make A Match 

untuk meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada materi Kemerdekaan 

Mengemukakan Pendapat dalam mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

di kelas VII A SMP Negeri 2 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”. Masalah 

umum dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah Penerapan Model Pembelajaran 

Make A Match untuk meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada materi 

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat dalam mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas VII A SMP Negeri 2 Sungai Kakap Kabupaten Kubu 

Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan   model 

Pembelajaran Make A match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan di kelas VII SMP Negeri 2 Sungai Kakap Kabupaten Kubu 

Raya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

dengan bentuk penelitian yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 

di SMP Negeri 2 Sungai Kakap dengan objek penelitian siswa kelas VII A yang 

berjumlah 20 orang siswa yang terdiri dari 9 orang siswa laki – laki dan 11 orang 

siswa perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi 

langsung, teknik pengukuran dan teknik dokumentasi. Adapun pengumpulan 

data dilakukan dengan observasi yang dilakukan pada proses pembelajaran. 

Selain itu terdapat tes yang diberikan kepada siswa dalam tiap siklus serta 

terdapat pula analisis dokumen. Proses penelitian dilakukan dalam dua siklus 

yang meliputi empat tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 

tindakan, tahap pengamatan atau observasi dan tahap refleksi. Adapun jika 

jumlah siswa mencapai ketuntasan belajar minimal 87 % maka siklus dikatakan 

telah berhasil. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan model 

Pembelajaran Make A match untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas VII SMP Negeri 2 Sungai Kakap Kabupaten Kubu 

Raya berjalan lancar dan siswa menjadi lebih antusias serta aktif  mengikuti 

proses pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan model 

Pembelajaan Make A Match berjalan dengan efektif dan menimbukan motivasi 

belajar bagi siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat memahami 

materi kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas VII SMP Negeri 2 Sungai Kakap Kabupaten Kubu 

Raya.  

Adapun hasil belajar siswa  setelah menerapkan model pembelajaran 

Make A Match  pada materi Kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam mata 

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  di kelas VII  SMP Negeri 2 Sungai 

Kakap Kabupaten Kubu Raya menunjukkan peningkatan. Hal ini dibuktikan dari 

peningkatan hasil belajar tiap siklus yaitu : Pada tes Pra tindakan terdapat 8 orang 

siswa yang tuntas (40 % ketuntasan klasikal) dan 12 orang tidak tuntas; pada 

Siklus I  terdapat 17 orang siswa yang tuntas (85 % ketuntasan klasikal) dan 3 

orang tidak tuntas ; dan Siklus II menunjukkan bahwa 20 orang siswa mengalami 
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ketuntasan (100% ketuntasan klasikal). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan siswa sudah mencapai KKM 75, dengan mencapai ketuntasan 

klasikal 100 %. Jadi terdapat kenyataan bahwa hasil belajar yang dicapai sesuai 

dengan harapan atau berhasil dan terjadi peningkatan hasil belajar setelah 

menerapkan model pembelajaran Make A Match  pada materi Kemerdekaan 

mengemukakan pendapat dalam mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  

di kelas VII  SMP Negeri 2 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




