
 

UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PKN MELALUI 

PENERAPAN PEMBELAJARAN KOORPERATIF MODEL 

MAKE A MATCH  PADA SISWA KELAS 4 SDN 3 

SAMBIREJO KECAMATAN WIROSARI 

TAHUN AJARAN 2013 / 2014 

 

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI 

memenuhi sebagian persyaratan 

Guna mencapai derajat 

Sarjana S-1 

 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA MAHASISWA 

SUNARDI 

A54F100048 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

TAHUN 2014 

 

 

 

 



UNIVERSITAS MUHAMMADryAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
J I  A  Ye i  Tromo,  Pos  I  Pabe lanKar6sraT lp  (02r1)7174t r , i rax (027t )? t5448Surakana57r02

SURAT PERSETUJUAN ARTIKXL PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skipsi/tugas akhir:

Nama : Drs. Sutan Syahrir Zabda, MH (Pembirnbing)

NIK : 142

Telah membaca dan mencermati naskah publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan

skipsi/tugas aktir dari mahasiswa:

Nama

NIM

: SL]NARDI

: A54F100048

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

JudulSkripsi :

UPAYA MENINGKATKAN MOT]VASI BELAJAR PKN MELALUI

PENERAPAN PEMBELAJARAN KOORPERAT]F MODEL MAKX A

MATCH PADA SISWA KELAS 4 SDN 3SAMBIREJO KECAMATAN

WIROSARITAHUN AJARAN 20 I3 / 20 I4

Naskah publikasi te$ebut, Iayak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 24 Februari 2014

NIK :  142



1 
 

UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PKN MELALUI 

PENERAPAN PEMBELAJARAN KOORPERATIF MODEL MAKE A MATCH  

PADA SISWA KELAS 4 SDN 3 SAMBIREJO KECAMATAN WIROSARI 

TAHUN AJARAN 2013 / 2014. 

 Sunardi, A54F100048, Jurusan S1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu  

               Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.  

Abstrak Tujuan penelitian untuk meningkatkan motivasi belajar PKn siswa 

kelas IV menggunakan strategi pembelajaran make a match . Subyek penelitian 

adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 3 Sambirejo yang jumlah 40 siswa. Bentuk  

penelitian  ini  adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Prosedur penelitian meliputi 

tahap: identifikasi masalah, persiapan, penyusunan rencana tindakan, implementasi 

tindakan, pengamatan, dan penyusunan rencana. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan melalui observasi, dokumentasi, tes, dan Wawancara, kesimpulan. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan penggunaan pembelajaran make a macth dapat 

meningkatan motivasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Sambirejo. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa motivasi belajar PKn siswa mengalami peningkatan yang 

dapat dilihat dalam indikator peningkatan motivasi belajar siswa sebelum tindakan 

27% pada siklus I sebesar 57,5% dan pada siklus II mencapai 77,5%. Hal ini 

membuktikan bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran make a macth mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 Sambirejo tahun ajaran 

2013/2014.  

        Kata kunci :motivasi; belajar; strategi make a macth 
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Pendahuluan 

Mata pelajaran PKn kurang begitu diminati oleh semua siswa dianggap terlalu 

banyak menghafal, membaca. Sehingga banyak siswa yang merasa jenuh dengan 

materi mata pelajaran ini. 

Keberadaan mata pelajaran PKn sering dianggap kurang begitu bermanfaat 

bagi siswa. Sejak mata pelajaran PKn tidak termasuk mata pelajaran yang diujikan 

dalam Ujian Akhir Nasional, maka semakin dianggap tidak berarti bagi siswa. 

Metode mengajar menjadi salah satu bagian yang memperburuk pandangan 

tentang mata pelajaran PKn. Penggunaan metode mengajar yang monoton, kurang 

kreatif akan semakin memperparah keadaan. Kejenuhan siswa akan lebih cepat 

muncul dalam kondisi seperti ini.  

Hamalik (1992:173) menyebutkan tentang motivasi bahwa  “Suatu masalah di 

dalam kelas, motivasi adalah proses membangkitkan, mempertahankan, dan 

mengontrol minat-minat”.  Minat belajar anak harus dapat ditumbuhkan dalam setiap 

proses belajar mengajar. Minat belajar yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap 

peran serta atau aktifitas anak dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi tanpa 

motivasi belajar yang memadai, sangat sulit bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Keadaan seperti itu juga terjadi pada siswa kelas IV SDN III Sambirejo. 

Motivasi belajar siswa sangat rendah. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, 

antara lain: (1) mata pelajaran PKn diberikan pada jam pelajaran terakhir; (2) siswa 

merasa kurang tertarik pada pelajaran PKn; (3) siswa sulit untuk menguasai materi 

pelajaran; (4) kondisi input siswa relatif rendah; (5)  penggunaan metode yang kurang 

tepat. 

Kondisi yang terjadi di SDN 3 Sambirejo merupakan tantangan bagi guru. 

Bagimana agar siswa dapat memiliki motivasi yang lebih besar terhadap mata 

pelajaran PKn. Salah satu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan 

menggunakan metode pembelajaran koorperatif tipe make a match merupakan 
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pembelajaran yang menggunakan model  make a match atau mencari pasangan 

merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Dengan 

penggunaan model „pembelajaran koorperatif tipe make a match ‟ yang dirancang 

secara matang  diharapkan dapat mendorong motivasi siswa lebih baik dalam 

pelaksanaan pembelalajaran berlangsung dalam kelas. Peningkatan motivasi belajar 

siswa juga diharapkan membawa dampak positif yaitu peningkatan prestasi belajar 

pelajaran PKn. 

 

Tujuan Penelitian adalah :Tujuan khusus (1) Untuk meningkatkan motivasi 

belajar pkn melalui pembelajaran koorperatif tipe make a match pada anak SDN 3 

Sambirejo  kelas IV. Tujuan umum (1) untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran 

Pkn. (2) Mendeskripsikan pengaruh pembelajaran koorperatif model make a match 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PKn. 

Manfaat Penelitian bagi Sekolah Memberikan sumbangan yang baik bagi 

sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran guna peningkatan kualitas 

pembelajaran PKn. Bagi Guru Memberi alternatif pilihan bagi guru dalam memilih 

model pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

yang lebih menarik minat siswa. Bagi Siswa dengan pembelajaran koorperatif tipe 

make a match diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar di kelas, dapat 

meningkatkan minat dan motivasi belajar sehingga secara tidak langsung 

meningkatkan hasil belajar pkn. 

 

Metode penelitian 

 Tempat Penelitian SD Negeri III Sambirejo. Waktu Penelitia Penelitian 

dilaksanakan pada Semester II Tahun Ajaran 2013 / 2014 yaitu Bulan Oktober 2013 - 

pebruari 2014. Subjek yang diberikan tindakan adalah seluruh siswa kelas IV SD 

Negeri III Sambirejo  berjumlah 40 siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas  ( PTK ). 

Tahap Pelaksanaan 
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Dalam pelaksanaan penelitian dimulai dengan melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran  koorperatif model make a match sebagai sarana 

belajar dan siswa sebagai sampel, selanjutnya disusun langkah-langkah persiapan 

untuk mengadakan tindakan terdiri dari : 

Identifikasi Masalah. 

 

Peneliti merumuskan permasalahan siswa sebagai upaya untuk meningkatkan 

motivasi belajar PKn siswa melalui serangkaian tindakan antara lain : 

Melakukan diskusi dengan teman sejawad untuk membahas batasan-batasan masalah 

yang terjadi pada siswa kelas IV SD Negeri III Sambirejo. Pengamatan kelas untuk 

memperoleh data tentang kegiatan belajar mengajar pada saat diberikan materi 

pelajaran, suasana kelas, sikap siswa, hasil belajar dan observasi penampilan guru 

dalam mengajar termasuk metode mengajar yang digunakan. 

     Proses identifikasi siswa dilakukan untuk menemukan siswa yang aktif dan 

pasif dalam belajar melalui serangkaian kegiatan pengumpulan data.  

Merencanakan solusi yang peneliti gunakan untuk mengatasi masalah peningkatan 

motivasi belajar siswa melalui penerapan pembelajaran koorperatif model make a 

match sebagai sarana pendukung belajar.  

Perencanaan Tindakan. Hasil diskusi dengan guru yang telah diputuskan dan 

disepakati bersama, selanjutnya disusun langkah-langkah persiapan pembelajaran 

PKn siswa kelas IV SD Negeri III Sambirejo sebagai berikut : 

Menyiapkan program pembelajaran yaitu silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), dan skenario pembelajaran yang mengacu pada tahapan 

pembelajaran tematik integratif serta materi, soal dan evaluasi. 

Membuat dan menyusun instrumen penelitian. 

Persamaan persepsi antara guru dan peneliti mengenai materi yang akan disampaikan. 

Pertimbangan instrumen penelitian oleh 2 orang guru dan 1 guru kelas di sekolah 

tempat penelitian diadakan.Melakukan uji coba intrumen penelitian.Menganalisis 
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hasil uji coba instrumen penelitian dan kemudian menentukan kelayakan soal yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian.  

Pelaksanaan Tindakan  

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan pembelajaran dengan menerapkan 

pembelajaran koorperatif model make a match sebagai strategi pendukung dalam 

usaha perbaikan. Suatu perencanaan bersifat fleksibel dan siap dilakukan perubahan 

sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan di kelas sehingga dapat 

meningkatkan aktifitas dan hasil belajar di kelas. Adapun pelaksanaan penelitian 

sebagai berikut : 

Memberikan perlakuan yaitu dengan cara menerapkan strategi pembelajaran 

koorperatif model make a match  pada pembelajaran PKn dengan adanya observer 

selama pembelajaran. 

Memberikan tes akhir (posttest) untuk mengukur peningkatan motivasi belajar 

siswa setelah diberi perlakuan. Pada tahap ini dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas sesuai dengan rencana yang ditulis dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) lebih mengarah pada substansi yang menjadi permasalahan pokok untuk dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dengan penerapan koorperatif model make 

a match, Pada setiap  akhir tindakan dilaksanakan  post test untuk mengetahui 

peningkatan motivasi belajar yang dicapai siswa. 

Observasi dan Monitoring. Pada tahap ini sebenarnya berjalan bersamaan saat 

pelaksanaan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berlangsung, jadi 

keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahap ini, peneliti melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama tindakan 

berlangsung. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau 

penilaian yang telah tersusun, termasuk juga pengamatan secara cermat pelaksanaan 

skenario tindakan dari waktu ke waktu serta dampaknya terhadap proses dan hasil 

belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kualitatif (hasil tes, 

presentasi, nilai tugas diskusi kelompok) dan data yang menggambarkan aktifitas 
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siswa (kegiatan mencatat penjelasan dari guru, mendengarkan penjelasan dari guru, 

menjawab pertanyaan dari guru, mengajukan pertanyaan berkenaan materi yang 

disampaiakan, rasa antusiasme siswa terhadap pembelajaran, komunikasi dan 

kerjasama siswa dalam kelompok dll). Berdasarkan data yang terkumpul tersebut, 

kemudian dilakukan analisis dan refleksi terhadap tindakan yang telah dilakukan. 

Refleksi tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang 

telah dilakukan, berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna 

menyempurnakan tindakan berikutnya. Refleksi ini mencakup analisis, sintesis, dan 

penilaian tehadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat 

masalah dan proses refleksi maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus 

berikutnya yang meliputi kegiatan : perencanaan ulang, tindakan ulang, dan 

pengamatan ulang sehingga permasalahan dapat teratasi. 

Evaluasi kegiatan ini sebagai proses mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan 

informasi sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan tindakan. Diantara 

dialog, perencanaan, pengambilan keputusan tindakan, melakukan tindakan, 

pengamatan, refleksi, dan evaluasi merupakan proses yang terkait secara logis, 

sistematis, dan berkesinambungan. Evaluasi diarahkan pada penemuan bukti-bukti 

peningkatan motivasi belajar siswa. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu motivasi 

siswa yang didapat dari hasil observasi. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini digali dari berbagai sumber data, yang meliputi : Sumber data pokok 

(primer), yaitu: Siswa, sebagai obyek penelitian, Guru sebagai sumber informasi, 

terutama guru kelas yang lebih mengenal tentang seluk beluk siswanya dan 

mengetahui bagaimana perkembangan motivasi siswanya. Pihak lain yang 

berhubungan orang-orang di sekitar siswa yang bisa kita mintai informasi tentang 

siswa. Sumber data sekunder, antara lain, Arsip / dokumentasi pengumpulan data - 

data tertulis, misalnya daftar nilai kognitif PKn siswa.  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan metode sebagai 

berikut:  Metode Observasi, Untuk mendapat data hasil belajar siswa dalam 
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mengajukan pertanyaan, mencatat penjelasan dari guru, mendengarkan penjelasan 

dari guru, bertanya dalam pembelajaran, bekerjasama dengan teman dalam 

mengerjakan tugas dengan mengamati langsung proses pembelajaran.  

 

Mengunakan  metode dokumentasi, metode ini digunakan untuk mengetahui 

daftar nama-nama dan nomor absen siswa yang menjadi subyek penelitian. Dokumen 

tersebut meliputi data-data yang berkaitan dengan kelas yang menjadi subjek 

tindakan, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat guru, buku atau materi 

pelajaran, hasil pekerjaan siswa sebelumnya dan nilai yang yang diberikan guru. Dan 

catatan lapangan  yaitu catatan yang tertulis tentang, apa yang didapat, dilihat, 

didengar, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data 

dalam penelitian kualitatif. 

Catatan lapangan  yang tertulis tentang, apa yang didapat, dilihat, didengar, 

dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam 

penelitian kualitatif. 

 validitas data  yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan, 

yaitu dengan validitas isi dan teknik trianggulasi. Validitas isi mencakup sejauh mana 

bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini sudah sesuaikah dengan silabus mata 

pelajaran PKn kelas IV yang dikonsultasikan dengan observer. Sedangkan teknik 

triangulasi yang digunakan yang sebagai validasi motivasi siswa dan guru selama 

proses pembelajaran adalah triangulasi metode, yaitu dengan cara data aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran diperoleh dengan observasi lalu dicek dengan 

dokumentasi yang meliputi hasil kerja siswa, lembar observasi aktivitas siswa dan 

foto proses pembelajaran. Apabila dengan teknik pengujian tersebut dihasilkan data 

yang sama, maka data tersebut dinyatakan valid. 

Indikator kinerja dengan Penerapan pembelajaran koorperatif make a match 

motivasi belajar  siswa meningkat 57,5%  pada siklus I, dan 77,5% pada siklus II. 

Kinerja guru dalam penerapan Pembelajaran koorperatif make a match  70% pada 

siklus I dan 85 % pada siklus II 
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Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 

Data yang diperoleh dari siklus I sampai siklus II diolah secara kualitatif, yaitu 

dengan membandingkan rata-rata motivasi belajar siswa siklus I dibandingkan 

dengan rata-rata motivasi belajar siswa siklus II. Apabila terdapat kenaikan rata-rata 

motivasi belajar dari siklus I hingga siklus II, maka menunjukan peningkatan 

motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri III Sambirejo melalui pembelajaran make 

a match. Dalam pelaksanaan, apabila sampai pada siklus II motivasi belajar sudah 

ada peningkatan mencapai 77 %, maka  refleksi diberhentikan pada siklus II. 

Hasil penelitian dan pembahasan 

Pembelajaran awal 

 Dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2014. Dengan subyek penelitian siswa 

kelas IV SDN III Sambirejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Pada 

pembelajaran awal ini belum diadakan perbaikan pembelajaran . Nilai PKn dengan 

materi Mengidentifikasi budaya Indonesia yang pernah tampil dalam misi 

kebudayaan Internasiona ldan motivasi siswa masih rendah yaitu hanya 27% , maka 

diadakan perbaikan pada siklus I. 

Siklus I 

Berdasarkan hasil pada lembar observasi diperoleh presentasi motivasi belajar 

siswa pada siklus I adalah 57,5%. Siswa masih belum memahami penerapan model 

pembelajaran make a macth pada mata pelajaran PKn. Sehingga pembelajaran masih 

belum sesuai dengan tujuan yang dicapai. Angket Motivasi belajar Siswa 

Berdasarkan penilaian angket motivasi siswa, tingkat motivasi belajar siswa pada 

siklus I termasuk dalam kategori kurang baik. 

.Siklus II 
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Berdasarkan hasil pada lembar observasi diperoleh presentasi motivasi belajar 

siswa pada siklus II adalah 77,5% Siswa sudah memahami penerapan model 

pembelajaran make a macth pada mata pelajaran PKn sehingga pembelajaran 

berlangsung efektif dan terjadi kerjasama antara siswa dengan siswa dan sudah 

berjalan baik.   Angket Motivasi Belajar Siswa Berdasarkan penilaian angket 

motivasi siswa didapatkan bahwa tingkat motivasi belajar siswa pada siklus II 

termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian dari hasil siklus I dan Siklus II dapat 

dilihat bahwa penerapan metode pembelajaran make a macth pada mata pelajaran 

PKn efektif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD N 3 Negeri 

Sambirejo tahun pelajaran 2013/2014. Jadi hipotesis pada penelitian ini dapat 

diterima.  

Keterbatasan penelitian ini masih banyak keterbatasannya diantaranya:Guru 

terkadang kuwalahan menghadapi pertanyaan siswa yang kadang datang secara 

bersamaan ketika sedang mengerjakan kartu soal sehingga ada beberapa siswa bisa 

terlayani dengan baik. Guru sulit memkondisikan siswa dikelas, karena terlalu sibuk 

dengan persiapan media dan alat peraga terlalu lama. Pelaksanaan pembelajaran 

dilaksanakan dimusim penghujan, ada beberapa siswa yang tidak masuk sekolah 

sehingga guru susah dalam mengambil hasil evaluasi dalam proses pembelajaran.  

KESIMPULAN 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, akhirnya peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa : 
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a.  Upaya dalam melakukan kegiatan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) dalam meneliti 

dan menyelidiki penyebab dari kekurang berhasilan dalam mengajar, membawa 

dampak yang positif dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran di dalam kelas. 

b. Pembelajaran mata pelajaran PKn pada kelas IV dengan kompetensi dasar 

Mengidentifikasi budaya Indonesia yang pernah tampil dalam misi kebudayaan 

Internasional , Motivasi belajar siswa kelas IV SD N 3 Sambirejo dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan metodepembelajaran make a macth. Hal ini ditunjukkan oleh 

hasil pengamatan pada siklus 1 persentasenya adalah 57,5% kemudian meningkat 

menjadi 77,5% pada siklus 2. 

 

SARAN 

Setelah peneliti melakukan kegiatan ini, dan merasakan sendiri dampak serta 

akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penelitian ini, maka peneliti memberi saran 

kepada : 

c. Guru 

Motivasi belajar akan lebih baik apabila sebelum melakukan proses belajar 

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dengan matang dan 

terencana terlebih dahulu agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

d. Sekolah 

Berikan dukungan seluas-luasnya untuk pengembangan profesi dan peningkatan 

kompetensi guru yang ada di sekolah. 

Memudahkan pengadaan media pembelajaran yang dibutuhkan guru dalam 

pembelajaran dengan jalan mengalokasikan sebagian anggaran yang tersedia, khusus 

untuk pengadaan media pembelajaran. 

Saling membuka diri untuk memberi dan menerima masukan, kritikan dan saran 

sesama guru dalam usaha menciptakan suasana lingkungan belajar dan pembelajaran 

yang efektif. 
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Memberi dukungan sepenuhnya kepada sekolah untuk mengembangkan kegiatan 

belajar dan pembelajaran. Memberi masukan , saran dan kritik serta umpan balik 

kepada sekolah terhadap tujuan belajar siswa.   
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