
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Tersedak 

1. Definisi Tersedak 

Tersedak merupakan kondisi tersumbatnya saluran pernafasan oleh 

benda asing yang berupa makanan, mainan, dan lain-lain Kirschman & Smith  

(2011). Tersedak dapat terjadi bila makanan atau benda asing yang seharusnya 

menuju kerongkongan tetapi malah berakhir di tenggorokan karena berbagai 

sebab  (Syah ,2010). 

Tersedak merupakan suatu kegawatdaruratan yang sangat berbahaya, 

karena dalam  beberapa   menit   akan   terjadi   kekurangan   oksigen   secara   

general   atau   menyeluruh  sehingga hanya dalam hitungan menit klien akan 

kehilangan reflek nafas, denyut jantung dan  kematian  secara  permanen  dari  

batang  otak,  dalam  bahasa  lain  kematian  dari individu  tersebut (Shelov, 

2010) .  Ketika  tersedak,  anak  mungkin  sudah  tidak  bisa  mengeluarkan  

suara dengan jelas untuk mengatakan sakitnya, anak merasa tercekik dan 

berusaha untuk batuk dan kemudian akan membuat usaha napas tersengal-

sengal. Sianosis akan terjadi, kepala dan leher terlihat kongesti / membengkak, 

disertai penurunan kesadaran (Shelov, 2010). 
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2. Tanda-Tanda Tersedak 

  Menurut Farida (2009), terdapat beberapa tanda yang dapat dikenali dari 

orang yang mengalami tersedak, diantaranya: 

a. Terlihat gelisah dan takut 

b. Mata tampak melotot 

c. Wajah kelihatan berubah warna menjadi biru sebagai tanda kekurangan 

oksigen 

d. Mengalami kesulitan bernapas atau tidak dapat bernapas 

e. Tidak bisa berbicara atau menangis 

f. Memegangi kerongkongannya 

g. Berusaha batuk,tetapi mengalami kesulitan 

3. Pertolongan Pertama Pada Tersedak 

Menurut Farida (2009) pertolongan pertama pada kasus tersedak dapat 

dilakukan dengan teknik pertolongan standar yang disebut dengan teknik 

heimlich ( the heimlich manuver). Langkah-langkah pertolongan pertama 

untuk tersedak dengan heimlich manuver adalah sebagai berikut. 

a. Berdirilah di belakang teman yang mengalami tersedak 

b. Lingkarkan tanganmu di sekeliling pinggangnya dengan kedua tangan 

saling menggenggam 

c. Tekan bagian perut kea rah atas dengan kuat,cepat, dan menyentak 

d. Ulangilah teknik tersebut sebanyak empat kali 

e. Biasanya benda asing yang menyebabkan tersedak akan terlempar keluar 

mulut karena adanya tekanan dan sentakan tadi 
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f. Bila masih tetap tidak menunjukkan perubahan, segera hubungi petugas 

kesehatan terdekat 

Beberapa teknik pertolongan untuk tersedak yang dapat dilakukan 

sebagai berikut. 

a. Membersihkan benda yang membuat tersedak dengan jari 

b. Pukulan pada bagian punggung 

c. Menekan pada bagian perut 

B. Konsep Dasar Self Efficacy 

1. Definisi Self efficacy 

Konsep self efficacy sebenarnya adalah inti dari teori social cognitive yang 

dikemukakan oleh Albert Bandura yang menekankan peran belajar 

observasional, pengalaman sosial, dan determinisme timbal balik dalam 

pengembangan kepribadian. Menurut Estrada (2013) self efficacy adalah 

keyakinan seorang individu untuk mengkoordinir kemampuan dirinya sendiri, 

sehingga mampu mengatasi permasalahan - permasalahan atau tugas, serta 

melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sementara itu, Baron dan Byrne mendefinisikan self efficacy sebagai 

evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk 

melakukan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan. Bandura 

dan Woods menjelaskan bahwa efikasi diri mengacu pada keyakinan akan 

kemampuan individu untuk menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif, 

tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi Ghufron (2010). 
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Alwisol (2009) menyatakan bahwa self efficacy sebagai persepsi diri 

sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu, 

efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri sendiri memiliki 

kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Efikasi diri menurut  

Alwisol (2009) dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunan, melalui 

salah satu atau kombinasi empat sumber, yakni pengalaman menguasai suatu 

prestasi (performance accomplishment), pengalaman vikarius (vuicarius 

experiences), persuasi sosial (social persuation) dan pembangkitan emosi 

(emotional physiological states). 

Menurut Lestari,W.P., dan Afifah, D.R.(2016) berpendapat bahwa self 

efficacy yang baik dapat memotivasi siswa dalam kesuksesan belajar, membuat 

siswa menjadi lebih yakin dan berpikir positif serta, mengendalikan emosi. Gist 

dan Mitchell mengatakan bahwa efikasi diri dapat membawa pada perilaku 

yang berbeda diantar individu dengan kemampuan yang sama karena self 

efficacy mempengaruhi  pilihan, tujuan, pengatasan masalah, dan kegigihan 

dalam berusaha Ghufron  (2010). Seseorang dengan self efficacy tinggi percaya 

bahwa  mereka mampu melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian 

di sekitarnya, sedangkan seseorang dengan self efficacy rendah menganggap 

dirinya pada dasarnya tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada di 

sekitarnya. Dalam situasi yang sulit, orang dengan efikasi yang rendah 

cenderung mudah menyerah. Sementara orang dengan efikasi diri yang tinggi 

akan berusaha lebih keras untuk mengatasi tantangan yang ada. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Gist (2011)  yang menunjukkan bukti bahwa perasaan efikasi 

diri memainkan satu peran penting dalam mengatasi memotivasi pekerja untuk 
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menyelesaikan pekerjaan yang menantang dalam kaitannya dengan pencapaian 

tujuan tertentu. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa self efficacy adalah 

keyakinan individu pada kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi atau 

menyelesaikan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan untuk 

mencapai suatu hasil dalam situasi tertentu. 

2. Aspek-Aspek Self efficacy 

Menurut Bandura dalam Ghufron (2010), self efficacy pada diri tiap 

individu akan berbeda antara satu individu dengan yang lainnya berdasarkan 

tiga dimensi. Berikut adalah tiga dimensi tersebut, yaitu: 

a. Tingkat (level) 

Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa 

mampu untuk melakukannya. Apabila individu dihadapkan pada tugas-tugas 

yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka self efficacy individu 

mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang, atau bahkan 

meliputi tugas-tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan yang 

dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-

masing tingkat. Dimensi ini memiliki implikasi terhadap pemilihan tingkah laku 

yang dirasa mampu dilahkukannya dan menghindari tingkah laku yang berada 

diluar batas kemampuan yang dirasakannya. 

b.  Kekuatan (strength) 

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau 

pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang lemah 
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mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung. 

Sebaliknya, pengharapan yang mantap mendorong individu tetap bertahan 

dalam usahanya. Meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang kurang 

menunjang. Dimensi ini biasanya berkaitan langsung dengan dimensi level, 

yaitu makin tinggi level taraf kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang 

dirasakan untuk menyelesaikannya. 

c. Generalisasi (Generality) 

Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana 

individu merasa yakin akan kemampuannya. Individu dapat merasa yakin 

terhadap kemampuan dirinya.  

Pada artikel Bandura (2009) yang berjudul Guide for Contructing Self 

efficacy menegaskan bahwa ketiga dimensi tersebut paling akurat untuk 

menjelaskan self efficacy seseorang. Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa dimensi yang membentuk self efficacy adalah tingkat 

(level), dimensi  kekuatan (strength), dan dimensi generalisasi (generality). 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Self Efficacy 

Menurut Bandura (dalam Jess Feist & Feist, 2010) self efficacy dapat 

ditumbuhkan dan dipelajari melalui empat hal, yaitu: 

a. Pengalaman Menguasai Sesuatu (Mastery Experience) 

Pengalaman menguasai sesuatu  yaitu performa masa lalu. Secara 

umum performa yang berhasil akan menaikkan self efficacy individu, 

sedangkan pengalaman pada kegagalan akan menurunkan. Setelah self efficacy 

kuat dan berkembang melalui serangkaian keberhasilan, dampak negative dari 
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kegagalan-kegagalan tersebut dapat diatasi dengan memperkuat motivasi diri 

apabila seseorang menemukan hambatan yang tersulit melalui usaha yang terus 

menerus. 

b. Modeling Sosial 

Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan yang 

sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan self efficacy 

individu dalam mengerjakan tugas yang sama. Begitu pula sebaliknya, 

pengamatan terhadap kegagalan orang lain akan menurunkan penilaian 

individu mengenai kemampuannya dan individu akan mengurangi usaha yang 

dilakukannya. 

c. Persuasi Sosial 

Individu diarahkan berdasarkan saran, nasihat, bimbingan sehingga 

dapat meningkatkan keyakinannya tentang kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki dapat membantu tercapainya tujuan yang diinginkan. Individu yang 

diyakinkan secara verbal cenderung akan berusaha lebih keras untuk mencapai 

suatu keberhasilan. Namun pengaruh persuasi tidaklah terlalu besar, 

dikarenakan tidak memberikan pengalaman yang dapat langsung dialami atau 

diamati individu. Pada kondisi tertekan dan kegagalan yang terus-menerus, 

akan menurunkan kapasitas pengaruh sugesti dan lenyap disaat mengalami 

kegagalan yang tidak menyenangkan. 

d. Kondisi Fisik dan Emosional 
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Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa, saat seseorang  

mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan akut, atau tingkat stress yang 

tinggi, kemungkinan akan mempunyai ekspektasi efikasi yang rendah.  

4. Klasifikasi efikasi diri 

Efikasi diri menjadi dua yaitu efikasi diri tinggi dan rendah. Menurut 

Kirschman & Smith (2011) terdapat beberapa perbedaan pola perilaku antara 

seseorang yang mempunyai efikasi diri tinggi dan rendah, antara lain sebagai 

berikut : 

a. Efikasi diri tinggi : 

1) Aktif memilih peluang terbaik  

2) Mampu mengelola situasi, menghindari atau menetralisir hambatan 

3) Menetapkan tujuan, menetapkan standard 

4) Membuat rencana, persiapan dan praktek 

5) Bekerja keras  

6) Kreatif dalam memecahkan masalah 

7) Belajar dari pelajaran 

8) Memvisualisasikan keberhasilan 

9) Membatasi stress 

b. Efikasi diri rendah 

1) Pasif 

2) Menghindari tugas yang sulit  

3) Aspirasi lemah dan komitmen rendah 

4) Fokus pada kekurangan pribadi 

5) Tidak melukan upaya apapun 
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6) Berkecil hati karena kegagalan 

7) Mengaanggap kegagagalan adalah karena kurangnya kemampuan atau   

 nasib buruk 

8) Mudah khawatir, stress dan menjadi depresi 

9) Memikirkan alasan untuk gagal 

Adapun kategori self efficacy menurut  Arikunto (2010) dapat dilihat pada 

table berikut.                  

Tabel 1  

Self Efficacy 

No Nilai Indeks Kategori 

1 < 56 %                   Rendah 

2 56 % - 75 %                    Sedang 

3 76 % - 100 %                   Tinggi 

       (Arikunto, 2010) 

C. Konsep Dasar Metode Make A Match 

1. Definisi Metode Make A Match 

Menurut Miftahul Huda (2013) metode kooperatif  make a match adalah 

salah satu model pembelajaran kooperatif dimana peserta didik mencari 

pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik tertentu dalam suasana 

yang menyenangkan. Metode make a match dikembangkan pertama kali pada 

tahun 1994 oleh Lorna Curran, strategi make a match ini menjadi salah satu 

strategi penting dalam ruang kelas. Tujuan dari strategi ini adalah pendalaman 

materi, penggalian materi, dan edutainment.  

Menurut Aqib  (2013) penerapan metode pembelajaran make a match 

dilakukan dengan cara mencari jawaban dari kartu yang dimiliki siswa yang 
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berisi suatu materi pembelajaran tertentu. Langkah-langkah penerapan metode 

make a match  antara lain: guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi 

beberapa konsep atau topik pelajaran tertentu dimana terdiri atas kartu soal dan 

kartu jawaban lalu setiap siswa diharuskan mencari pasangan kartu yang cocok 

dengan kartunya dalam batas waktu tertentu. Setiap siswa yang dapat 

mencocokkan kartunya sebelum batas waktu akan diberi poin. Lalu setelah satu 

babak kartu dikocok lagi agar setiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari 

sebelumnya. Tahapan terakhir, guru bersama-sama dengan siswa membuat 

kesimpulan terhadap materi pelajaran. 

2. Kelebihan Metode Make A Match 

Menurut Kurniasih dan Sani (2015) model pembelajaran kooperatif tipe 

make a match memiliki kelebihan, diantaranya: (1) menciptakan suasana belajar 

aktif dan menyenangkan di dalam kelas, (2) materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru menjadi lebih menarik perhatian siswa, (3) kerjasama 

antar siswa dapat terwujud dengan dinamis, (4) meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan mencapai taraf ketuntasan belajar, dan (5) munculnya dinamika 

gotong royong yang merata pada seluruh siswa. 

3. Langkah-langkah Penerapan Metode Make A Match 

Penerapan model ini dimulai dari teknik yaitu siswa disuruh mencari 

pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa 

yang dapat mencocokkan kartunya akan diberi poin. Hal-hal yang perlu 

dipersiapkan dalam pembelajaran make a-match adalah kartu-kartu. Kartu-

kartu tersebut terdiri dari kartu berisi pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi 

jawaban dari pertanyaan tersebut (Suprijono, 2011).  Adapun Langkah-langkah 
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dalam metode make a-match adalah : (1) Guru membagi kelas menjadi 3 

kelompok, (2) Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu berisi 

pertanyaan, kelompok kedua merupakan kelompok pembawa kartu berisi 

jawaban,  dan kelompok ketiga merupakan kelompok penilai ,(3) Mengatur 

posisi kelompok-kelompok membentuk huruf U, upayakan kelompok pertama 

dan kedua saling berhadapan, (4) Jika masing-masing kelompok sudah berada 

di posisi yang telah ditentukan, maka guru membunyikan peluit sebagai tanda 

agar kelompok pertama maupun kelompok kedua saling bergerak bertemu, 

mencari pasangan pertanyaan dengan jawaban yang cocok. Berikan kesempatan 

mereka untuk berdiskusi. Ketika berdiskusi alangkah baiknya jika ada musik 

instrumental yang lembut mengiringi aktifitas belajar, (5)Hasil diskusi ditandai 

oleh pasangan-pasangan antara anggota kelompok pembawa kartu pertanyaan 

dan anggota kelompok pembawa kartu jawaban, (6) Pasangan-pasangan yang 

sudah terbentuk wajib menunjukkan pertanyaan dan jawaban kepada kelompok 

penilai. Kelompok ini kemudian membacakan di depan kelas apakah pasangan 

pertanyaan-jawaban itu cocok (Suprijono, 2011).  

Oleh karena itu, dengan menerapkan metode make a-match diharapkan 

kegiatan pembelajaran lebih kondusif, sederhana, bermakna dan menyenangkan 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik serta meningkatnya 

hasil belajar siswa. 

D. Konsep Dasar Media Flashcard 

1. Definisi Media Flashcard 

Media flashcard merupakan salah satu bentuk media visual. Pengertian 

flashcard menurut Nurseto (2011) adalah media pembelajaran dalam bentuk 
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kartu bergambar yang berukuran 25 x 30 cm. Gambar-gambarnya dibuat 

menggunakan tangan atau foto, atau memanfaatkan gambar atau foto yang 

sudah ada yang  ditempelkan pada lembaran flashcard. 

Arsyad (2009) menambahkan bahwa media flashcard merupakan kartu 

kecil yang berisi gambar, teks, atau tanda symbol yang menguatkan serta 

menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar, bentuk dan 

ukurannya dapat disesuaikan dengan besar kelas yang dihadapi. 

Indriana (2011) juga mengungkapkan bahwa flashcard adalah media 

pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang ukurannya seukuran postcard 

atau sekitar 25 x 30 cm. Media flashcard memiliki beberapa kelebihan seperti 

yang dikemukakan Sadiman (2006), antara lain : sifatnya konkret, gambarnya 

dapat menguasai keterbatasan waktu, dapat mengatasi keterbatasan 

pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, harganya murah dan mudah 

digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. 

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa flashcard adalah 

media kartu yang mempunyai dua sisi, dengan salah satu sisi memiliki gambar 

,teks, atau symbol dan sisi lainnya berupa definisi, keterangan gambar atau 

uraian yang membantu mengingatkan atau mengarahkan siswa kepada sesuatu 

yang berhubungan dengan gambar yang ada pada kartu. 

2. Karateristik Flashcard 

Flashcard merupakan media grafis yang praktis dan aplikatif. 

Flashcard memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Flashcard berupa kartu bergambar yang efektif 
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2) Mempunyai dua sisi depan dan belakang 

3) Sisi depan berisi gambar atau tanda symbol 

4) Sisi belakang berisi definisi, keterangan gambar, jawaban, atau uraian 

5) Sederhana dan mudah membuatnya 

3.  Penggunaan Media Flashcard  

Penggunaan media flashcard merupakan suatu proses, cara 

menggunakan kartu belajar yang efektif berisi gambar, teks, atau tanda symbol 

untuk membantu mengingatkan atau mengarahkan siswa kepada sesuatu yang 

berhubungan dengan gambar, teks, atau tanda symbol yang ada pada kartu, serta 

merangsang pikiran dan minat siswa dalam meningkatkan kecakapan 

pengenalan simbol bahan tulis dan kegiatan menurunkan symbol tersebut 

sampai kepada kegiatan siswa memahami arti/ makna yang terkandung dalam 

bahan tulis. 

Menurut Indriana (2011), langkah-langkah  penggunaan media 

flashcard sebagai berikut. 

1) Kartu-kartu yang telah disusun dipegang setinggi dada dan menghadap 

siswa 

2) Cabut kartu satu per satu setelah pendidik selesai menerangkan 

3) Berikan kartu-kartu yang telah diterangkan tersebut kepada siswa yang 

dekat dengan pendidik. Mintalah siswa untuk mengamati kartu tersebut, 

selanjutnya diteruskan kepada siswa lain hingga semua siswa mengamati 

4) Jika sajian menggunakan cara permainan: (a) letakkan secara acak pada 

sebuah kotak yang berada jauh dari siswa, (b) siapkan siswa yang akan 

berlomba, (c) pendidik memerintahkan siswa untuk mencari kartu yang 
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berisi gambar,teks, atau lambang sesuai perintah, (d) setelah mendapatkan 

kartu tersebut siswa kembali ke tempat semula/ start, siswa menjelaskan isi 

kartu tersebut. 

E. Pengaruh Metode Make A Match Dengan Media Flashcard Terhadap 

Self Efficacy Siswa Dalam Pertolongan Pertama Tersedak 

Metode pembelajaran make a match ialah model pembelajaran secara 

berkelompok yang mengajak siswa untuk memahami konsep dan topik 

pembelajaran dalam situasi yang mengasyikkan melalui media kartu jawaban 

dan kartu pertanyaan. Dalam pelaksanaannya, model ini memiliki batasan 

waktu maksimum yang sudah ditentukan sebelumnya (Abdullah, 2018). 

Efikasi diri sangat penting dalam kehidupan sehari-hari siswa karena 

dapat membangun  rasa  kepercayaan  diri,  motivasi  siswa,  dan  sebagai  

cerminan  setiap individu  siswa  tentang  kemampuan  belajar  disetiap  bidang  

pembelajaran.   Menurut Erwin dan Widiastuti (2009) self-efficacy sebagai  

faktor penting dalam  pencapaian  prestasi  para  siswa  dalam  dunia  pendidikan  

karena  dapat memberikan  landasan  bagi  siswa  berusaha  dengan  tekun  dan  

motivasi  yang  kuat dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. 

Menurut Sumarmo (2016) terdapat tujuh indikator self efficacy yaitu 

dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, yakin akan keberhasilan dirinya, 

berani menghadapi tantangan, berani mengambil resiko, mengetahui kelebihan 

dan kekurangan dirinya, dapat berinteraksi, dan percaya diri. Menurut 

Nurwidayanti (2013) bahwa self efficacy dapat dilihat seberapa besar siswa 

dalam berusaha dan menghadapi kesulitan dalam permasalahan. Semakin 
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banyak masalah yang ia selesaikan maka kemampuan diri seseorang akan 

meningkat khususnya kemampuan akademik siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikasari (2013) 

mengenai “Penerapan Model Make a Match dengan Media Flashcard dalam 

Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa Kelas VB SD Islam Al 

Madina”  menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa, 

dimana  aktivitas siswa siklus I mendapatkan total skor 15,9 dengan kategori 

cukup kemudian meningkat pada siklus II mendapatkan total skor 25,65 dengan 

kategori baik. Hasil belajar siswa juga  mengalami peningkatan dimana pada 

siklus I nilai rata-rata siswa sebesar 65,6 dengan persentase klasikal 53,8%, 

siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 83,5 dengan persentase klasikal 

84,6% (Ikasari, 2013). Penelitian lain yang dilakukan oleh Januar dkk (2014) 

mengenai “Penggunaan Teknik Make A Match Dengan Media Flashcard Dalam 

Peningkatan Kemampuan Membaca Aksara Jawa Siswa Kelas IV” 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan  kemampuan membaca aksara Jawa 

siswa kelas IV SDN Maoslor 05. 

 Metode make a match dengan media flashcard sangat efektif digunakan 

dalam  memberikan pengetahuan untuk meningkatkan self efficacy pada siswa 

sekolah dasar. Metode make a match dengan media flashcard diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap self efficacy siswa, khususnya dalam pertolongan pertama 

pada kasus tersedak. 


