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ABSTRAK 
 

 

NURHALIMAH, NIM : 081255210008. Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Make A Match Dalam Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Menguasai Teori Dasar Elektronika Siswa Kelas X Program Keahlian 

Teknik Audio Video SMK N 3 Panyabungan T.P 2012/2013.  

 

 

 Permasalah dalam penelitian ini adalah rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

menguasai teori dasar elektronika siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dengan menerapkan model pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas X SMK N 3 Panyabungan T.P 

2012/2013. 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 3 Panyabungan yang beralamat di Jl. 

Bhayangkara No.1 Gunung Tua – Panyabungan. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas X  SMK N 3 Panyabungan dengan jumlah 29 orang. Objek dalam penelitian ini 

adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi aktivitas siswa dan tes hasil 

belajar. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data dan penyajian data. 

   

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh rata-rata observasi siswa yang  

dilaksanakan pada siklus I adalah  (17,24%) yang termasuk kategori aktif. Pada siklus 

II rata – rata observasi aktivitas adalah  (86,20%) yang termasuk kategori aktif. 

Sehingga aktivitas belajar meningkat dari siklus I dan II sebesar 68,96% Selain itu, 

tes yang dilaksanakan pada siklus I terdapat 13 orang dari 29 siswa yang mendapat 

nilai ≥70 atau sebesar ( 44,82%) dan 16 siswa mendapat nilai<70  atau sebesar 

(55,17%), dengan nilai rata-rata 69,48. pada siklus II siswa yang memperoleh nilai 

≥70 sebanyak 27 orang (93,10%) dan siswa yang memperoleh nilai <70 sebanyak 2 

orang (6,89%) dengan nilai rata-rata 84,48. Dengan demikian ada peningkatan 

ketuntasan siswa dalam proses belajar mengajar khususnya dalam bidang menguasai 

teori dasar elektronika.  

 Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  penerapan model 

pembelajaran  kooperatif tipe Make A Match. dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada kompetensi dasar mengenal komponen elektronika siswa kelas X 

SMK N 3 Panyabungan T.P 2012/2013. 

 

Kata Kunci : Model pembelajaran make a match, aktivitas  dan hasil belajar.  
 

 




