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PENERAPAN MODEL MAKE A MACTH UNTUK MENGHILANGKAN 

SIKAP DESKRIMINASI DAN MENUMBUHKAN TOLERANSI DALAM 

PEMILIHAN KELOMPOK. 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menghilangkan sikap pilih-pilih teman 

pada saat berkelompok maupun saat bermain di lingkungan sekolah dan untuk 

menumbuhkan rasa kerjasama, tolong menolong, menyayangi, dan menghormati 

teman dikelas tanpa adanya perbedaan. Dalam menghilangkan sikap pada siswa, 

guru menggunakan model Make A Macth dengan memanfaatkan kertas yang ada 

sebagai media pertanyaan dan jawaban. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

V MIM PK KERTONATAN. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data 

primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang didapat dari wawancara 

dengan kepala sekolah, guru kelas V, dan siswa sedangkan data sekunder yaitu 

hasil belajar . Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Tehnik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Kata Kunci :  Make A Macth, deskriminasi, toleransi,  

 

Abstract 

This study aims to eliminate the attitude of picky friends when in groups or when 

playing in the school environment and to foster a sense of cooperation, please 

help, love, and respect classmates without differences. In removing attitudes 

towards students, the teacher uses the Make A Macth model by utilizing the 

existing paper as a medium for questions and answers. The subject of this research 

is the fifth grade students of MIM PK KERTONATAN. There are two data 

sources used, namely primary data and secondary data, primary data is data 

obtained from interviews with principals, class V teachers, and students, while 

secondary data is student learning outcomes. The research method uses 

descriptive qualitative. Data collection techniques used are interviews, 

observation and documentation. Data analysis used three qualitative data analysis 

techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 

Keywords: Make A Macth, discrimination, tolerance 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu usaha mencerdaskan  manusia serta 

menghantarkan ke jenjang lebih sempurna, keberhasilan guru atau pendidik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap pendidik dan pengajar harus 

mengerti dengan jelas tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran untuk seorang 

guru harus bisa menentukan strategi atau model dalam mengajar. Penerapan 
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strategi atau model untuk mendorong peserta didik lebih giat, semangat dan 

tidak adanya perbedaan didalam kelas sehingga terciptanya rasa nyaman 

belajar, sehingga tujuan pendidikan tercapai dengan sempurna.Sikap toleransi 

antar sesama teman dianggap tidak penting bagi siswa. Sikap atau perilaku 

merupakan sikap yang penting bagi anak, dan wajib diajarkan sejak dini demi 

kepentingan dimasa mendatang, untuk diri sendiri, lingkungan dan keluarga 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan  survey secara langsung di lapangan dengan cara 

wawancara dan observasi sikap dan perilaku siswa  khususnya  di MIM PK 

Kertonatan belum memperlihatkan sikap yang baik dalam mengikuti 

pembelajaran, sering gojek dan asik main sendiri, suka pilih-pilih dalam 

berteman ataupun berkelompok dalam kegiatan mengerjakan tugas, jika 

diterangkan tidak memperhatikan, diberikan pertanyaan tidak ada respon. 

Salah satu siswa yang suka pilih-pilih teman saat berkelompok, menjahili 

temannya dan ilmu pengetahuannya sangat kurang. Guru ketika menerangkan 

materi pembelajaran tidak mendengarkan dan asyik menjahili temannya, 

sehinggga nilai tidak maksimal dan akibatnya dijauhi teman-temannya. 

Bentuk model pembelajaran yang bisa digunakan guru untuk menghilangkan 

sikap deskriminasi dan menumbuhkan toleransi dengan menggunakan model 

pembelajaran Make A Macth.  Peneliti akan melakukan penelitian tentang 

Penerapan Model Make A Macth untuk Menghilangkan Sikap Deskriminasi 

dan Menumbuhkan Toleransi dalam pemilihan kelompok pada siswa kelas V 

di MIM PK Kertonatan.  

Guru akan membentuk kelompok menggunakan model pembelajaran 

yang inovatif sehingga semua siswa senang mengikuti proses pembelajaran 

sehingga dapat bekerjasama dan semua siswa mendapatkan teman kelompok, 

saling menghargai tanpa ada perbedaan. Siswa bersungguh-sungguh untuk 

mendapatkan hasil maksimal dan untuk mengakrabkan semua siswa didalam 

kelas dengan suasana nyaman,  dan menyenangkan. Model Make A Macth 

sebelum digunakan mereka dengan cara pembentukan kelompok siswa akan 

memilih teman akrabnya untuk diajak mengerjakan tugas, sehingga teman 
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dianggap tidak bisa diajak bekerjasama atau teman tidak disukainya tidak 

dipilih untuk dijadikan kelompok walaupun guru yang menyuruh. Guru 

mengambil keputusan untuk menggunakan model Make A Macth dalam 

pembentukan kelompok, dampak awal semua siswa keberatan dengan model 

pembelajaran yang digunakan, siswa yang biasanya pilih-pilih teman tidak 

senang dan tidak antusias sehingga didalam kelas sangat ramai dan berisik 

karena siswa tidak mau untuk menggunakan model tersebut. Guru 

dengantegas sehingga semua siswa didalam kelas mau menurut dan siswa 

mengikuti aturan yang telah disiapakan.Guru menyiapkan materi, soal dan 

jawaban, lalu siswa disuruh  maju satu persatu untuk mengambil kertas yang 

telah disediakan.Setelah semua siswa mendapatkan kertas lalu guru 

memberikan intruksi untuk membuka dan siswa mencari pasangannya 

dianggap cocok dengan jawabannya, dampak dari penerapan model tersebut 

siswa saling mengahargai, bekerjasama, menyayangi dan menghormati, 

sehingga  siswa senang mendapatkan teman berkelompok dan proses 

pembelajaran sangat nyaman dan tenang. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Menurut Creswell 

(2010: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. 

Menurut Seltiz  (2012: 75) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian 

yang mendeskripsikan objek, fenomena atau setting sosial dalam suatu tulisan 

yang bersifat naratif. Artinya data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau 

gambar dari ada angka-angka. Penelitian dilakukan di MIM PK Kertonatan 

Kelas V dengan waktu penelitian 3 bulan dari bulan April.  Data diperoleh  

dari kepala sekolah, MIM PK KERTONATAN serta siswa dan juga guru 

selaku penyelenggara program di MIM PK Kertonatan. Sumber data dari 

penelitian ini adalah siswa kelas V MIM PK Kertonatan yang terdiri dari 8 

siswa dengan 5 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan, tetapi disaat pandemic 
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hanya 5 siswa yang berangkat sebab tidak diperbolehkan orang tua, diberikan 

tindakan dengan diterapkannya penggunaan Model Make A Match untuk 

Menghilangkan Sikap Deskriminasi Dan Menumbuhkan Toleransi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif. Langkah-langkah analisis data model interaktif menurut Miles dan 

Huberman (1992:15-19) dalam penelitian ini di jelaskan sebagai berikut: 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala sekolah, guru dan siswa 

dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran guru diminta untuk 

membuat RPP secara rinci agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

menyenangkan, menantang, membuat aktif siswa, kebanyakan siswa suka 

dengan model pembelajaran yang baru karena tidak ada yang pilih-pilih teman 

lagi, Sejalan dengan penelitian Ratnasari Diah Utami  (2015) yang berjudul 

Membangun Kareakter Siswa Pendidikan Dasar Muhhamadiyah Melalui 

Identifikasi Implementasi Pendidikan Karakter disekolah. Yang membahas 

tentang Guru telah berusaha mempersiapkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran yang berkarakter, karakter yang ditanamkan yaitu 

berani,disiplin,percaya diri, kerja keras, toleransi, tanggung jawab, 

komunikatif ,memotivasi siswa. Sejalan dengan Mohamad Nur Fauzi(2017)  

yang berjudul The Effect Of Make A Macth (MAM) Type Model  Through 

Cooperative Learning On Student Motivation yang membahas tentang 

(determine the dufference in motivation between experimrntal and control 

group) digunakan untuk mennetukan perbedaan motivasi anatara kelompok 

eksperimen dan control. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang 

menumbuhkan toleransi untuk mnghilangkan sikap pilih-pilih teman. 

Pengawasan kepala sekolah dengan cara supervise atau monitoring, guru 

diminta untuk mengikuti seminar, PPG, diadakan rapat untuk meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran serta meningkatkan kopetensi guru dan keahlian 

yang dimiliki guru untuk merancang pembelajaran. 
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Media Pembelajaran Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi 

yang dilakukan di MIM PK KERTONATAN, peneliti mengamati keseluruhan 

pembelajaran bahwa langkah-langkah awal untuk menerapkan model Make A 

Macth yaitu diawal pembelajaran guru menentukan materi yang cocok untuk 

model pembelajran yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia, lalu 

merancang RPP serta berkonsultasi dengan kepala sekolah,setelah itu guru 

membuat soal dan jawaban untuk dibagikan kepada siswa, guru menerangkan 

materi sekaligus menerangkan model Make A Macth. Peneliti  juga melihat 

jalannya pembelajaran yang pada awalnya gaduh karena model ini baru 

diterapkan dikelas lama kelamaan siswa semakin senang, aktif, tidak pilih-

pilih teman lagi dan yang terpenting terjalinnya kerjasasama dikelas. Untuk 

mengetahui apakah model Make A Macth dapat menghilangkan sikap 

deskriminasi dan menumbuhkan toleransi dikelas, peneliti melakukan 

observasi dan dokumentasi dikelas secara langsung sehingga peneliti dapat 

membuat daftar nama pasangan yang cocok dengan pertanyaan atau jawaban 

yang mereka bawa, lalu siswa maju dengan pasangan kelompok untuk 

mendiskusikan kertas yang mereka bawa. Namun dalam observasi ini peneliti 

hanya menemukan 5 siswa yang dapat mengikuti pembelajaran disebabkan 

karena adanya pandemi sehingga yang berangkat hanya siswa yang rumahnya 

dekat dengan sekolahan, tetapi yang terpenting siswa yang suka pilih-pilih 

teman saat berkelompok tetap hadir dan mengikuti pembelajaran. Tidak lupa 

peneliti juga menulis pertanyaan dan jawaban yang akan diberikan kepada 

siswa dari peneliti membuat tebel daftar nama kelompok dan pertanyaan 

jawaban sebagi berikut: Muhammad Aziz dan Ican dwi P, Roqib Ismail dan 

Haidar Argya D dan Roqib Ismail dan Atilla Rayyan N, 

Faktor apa saja yang menghambat penerapan model Make A Macth 

untuk menghilangkan sikap deskriminasi dan menumbuhkan toleransi pada 

siswa kelas V MIM PK KERTONANTAN. Hasil wawancara, observasi serta 

dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penerapan model Make A Macth untuk 

menghilangkan sikap deskriminasi dan menumbuhkan toleransi faktor 

penghambatnya yaitu siswa sebab siswa ada yang tidak suka dengan model 
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pembelajaran baru sehingga suasana didalam kelas gaduh dan siswa tidak 

saling bekerjasama saat pembelajaran dikelas. 

Solusi digunakan untuk menghilangkan sikap deskriminasi dan 

menumbuhkan toleransi pada siswa kelas V MIM PK KERTONATAN. 

Perencanaan pembelajaran guru diminta untuk membuat RPP secara rinci agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, menyenangkan, menantang, 

membuat aktif siswa, kebanyakan siswa suka dengan model pembelajaran 

yang baru karena tidak ada yang pilih-pilih teman lagi, tetapi tidak semua 

siswa senang dengan model pembelajaran baru sebab siswa yang sukanya 

pilih-pilih teman tidak bisa memilih teman dekatnya sehingga membuat susasa 

menjadi gaduh. Pengawasan kepala sekolah dengan cara supervise atau 

monitoring, guru diminta untuk mengikuti seminar, PPG, diadakan rapat untuk 

meningkatkan pelaksanaan pembelajaran serta meningkatkan kopetensi guru 

dan keahlian yang dimiliki guru untuk merancang pembelajaran, penerapan 

model Make A Macth untuk menghilangkan sikap deskriminasi dan 

menumbuhkan toleransi faktor penghambatnya yaitu siswa sebab siswa ada 

yang tidak suka dengan model pembelajaran baru sehingga suasana didalam 

kelas gaduh dan siswa tidak saling bekerjasama saat pembelajaran dikelas. 

Solusi yang digunakan untuk menghilangkan sikap deskriminasi dan 

menumbuhkan toleransi yaitu dengan menggunakan model make e macth 

dengan capaian siswa tidak pilih-pilih teman lagi dan siswa saling menghargai 

dan bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Model  Make A 

Match ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

serta menumbuhkan suasana yang menyenangkan dimana peserta didik 

dituntut untuk lebih aktif dalam berdiskusi, presentase,tanya jawab serta 

berkompetisi dengan kelompok lain sedangkan guru sebagai fasilitator ( 

Suluistiyangingsih, 2014:85) Pada materi organ gerak hewan dan manusia 

dengan menerapkan model pembelajaran make a match ini mengarah pada 

teori kontruktivisme, pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran akan 

lebih meningkat. Sejalan dengan penelitian Dhestha Hazilla Aliputri (2018) 

yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Macth 
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Berbantuan Kartu Bergambar Untuk meningkatkan Hasil Belajar Siswa yang 

membahas Penerapan model pembelajaran tipe Make A Macth dapat  

meningkatkan hasil belajar siswa dilihat dari hasil belajar. Menurut 

(Swandewi, 2017 : 39) kegiatan atau aktivitas yang terdapat dalam model 

Make A Macth langkah penggunaan model Make A Macth yaitu sebagai 

berikut (guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa bagian 

pertanyaan dan beberapa bagian jawaban, setiap siswa mendapatkan satu buah 

kartu, setiap siswa memikirkan jawaban yang mereka pegang,setiap siswa 

yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas yang ditentukan diberi 

point) 

Hasil pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan siswa. Setelah 

menggunakan model Make A Macth mayoritas siswa sudah tidak pilih-pilih 

teman sehingga dapat menumbuhkan sikap toleransi kebersamaan. Sejalan 

dengan penelittian Deasy Arisanti(2018) yang berjudul Application Of Make 

A Macth Model To Improve IPS Learning Outcomes yang menyatakan bahwa 

tujuan penelitian (research is to improve learning outcome). untuk 

meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran merupakan inovasi yang dapat 

mencipatakan suasana belajar yang meyenangkan namun tetap bermakna bagi 

siswa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rukmana (2006 : 55) yang 

mengemukakan bahwa guru harus mampu merancang dan melaksanakan 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa agar pembelajaran 

dapat optimal. Inovasi tersebut bisa dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif, siswa akan belajar dalam kelompok untuk mengerjakan atau 

memecahkan suatu permasalahan. Sejalan dengan Adi Wiguna(2014) 

penelitian Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Tipe Make A Macth 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV di Gugus III kecamatan 

rending. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang bisa digunakan yaitu 

tipe make a match, model pembelajaran ini berkonsep belajar sambil bermain 

sehingga dapat mencipatakan suasana pembelajaran yang akan meningkatkan 

minat belajar siswa dan yang terakhir edutainment sebagai sarana belajar 

sambil bermain sehingga model ini dapat diterapkan sesuai kebutuhan dari 
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guru. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa  penelitian oleh Putri 

Muliyana(2013) yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Make A Macth 

dalam peningkatan pembelajaran bahasa inggris siswa kelas IV SDN 2 

Jogopaten tahun ajaran 2013/2014, Sri Munfaridah (2014), Siti Fidiah(2015) 

yang berjudul Pengaruh strategi Make A Macth terhadap hasil belajar peserta 

didik mata pelajaran fiqih kelas IV di MIM 9 Bandar lampung diketahui 

bahwa, model pembelajaran Make A Macth dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik pada materi bahasa inggis, matematika, ipa, bahasa arab, fiqih, 

Sejalan dengan penelitian Santri prabowo utomo(2018) yang berjudul 

Implementation Of Cooperative Learning Model Type Make A Macth To 

Improve Concepts Comprehension Of  Two Dimentional Figure Characters 

yang  membahas  tentang  peningkatan  hasil belajar matematika bangun datar 

melalui model Make A Macth, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

make a macth sangat cocok digunakan untuk mengatasi masalah yang ada 

pada siswa. Dari penelitian yang relevan dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menggunakan model Make A Macth sangat berguna untuk siswa 

maupun guru sebab model ini tidak akan membuat siswa bosan, siswa mudah 

mengingat materi menjadikan siswa bekerjasama, saling menyayangi, dan 

tidak pilih-pilih teman, serta memotivasi siswa belajar, meningkatkan nilai 

siswa, karena semua siswa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kertas 

yang mereka bawa. Hal ini selaras dengan penelitian yang diambil oleh 

peneliti tentang penerapan model Make A Macth untuk menghilangkan sikap 

deskriminasi dan menumbuhkan toleransi, mengapa selaras sebab model 

pembelajaran ini tidak membuat bosan siswa, membuat siswa untuk aktif 

bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan yang terpenting 

siswa tidak lagi pilih-pilih teman dalam mencari pasangan kelompok sehingga 

deskrminasi bisa hilang karena tumbuhnya toleransi.  

4. PENUTUP 

Pelaksanaan pembelajaran melalui Model Make A Macth di MIM 

PK Kertonatansudah berjalan baik, dimana Guru MIM PK Kertonatan telah 

memberikan apresiasi mengajar dengan meningkatkan kemampuan dan 
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ketrampilan dengan memperhatikan pelajaran di Kelas V dan siswa aktif 

dalam proses pembelajaran, apabila dalam aktivitasnya siswa tidak hanya 

menerima informasi, melainkan lebih banyak mencari dan memberikan 

informasi, siswa yang suka pilih-pilih teman sekarang sudah tidak pilih-pilih 

teman lagi dan saling bekerjasama, hal itu di sebabkan karena model 

pembelajaran yang menyengkan dan mudah dimengerti siswa. 

Kendala pembelajaran untuk menghilangkan sikap deskriminasi 

dan menumbuhkan toleransi dalam pemilihan kelompok melalui Metode 

Make A Macth di MIM PK Kertonatan adalah penghambat masih suasana 

ramai di kelas dan adanya materi yang belum bisa dipahami siswa. Tingkat 

keberhasilan pembelajaran tentang menghilangkan sikap deskriminasi dan 

menumbuhkan toleransi dalam pemilihan kelompok melalui metode 

strategipembelajaranMake A Macth sudah adanya keberhasilan dengan 

siswa tidak memilih-milih teman dalam berkelompok. Hasil belajar menjadi 

meningkat melalui aktivitas-aktivtas meliputi pelaksanaan apersepsi yang 

menarik, melibatkan siswa dalam pembelajaran Make A Macth, pengaktivan 

siswa dengan model pembelajaran Make A Macth dalam pembelajaran 

tentang menghilangkan sikap deskriminasi dan menumbuhkan toleransi dalam 

pemilihan kelompok. 
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