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Matching Cards 

Oleh: 
Raja Leni Murzaini, S.Pd, M.Si*) 

 

Permainan  ini terdiri dari satu set kartu yang terdiri dari 2 warna  

berbeda. Setiap kartu yang berbeda warna saling berpasangan. Berikut ini contoh 

satu set kartu untuk pembelajaran mengingat kembali interval bilangan dan 

notasinya. Kelompok kartu kuning berisi interval bilangan, dan kelompok kartu 

biru berisi notasi yang bersesuaian. Dalam  contoh ini terdapat 7 pasang kartu 

yang bersesuaian. 

 

 

x > 5 

   

 

 

x ≤ 5 

   

 

 

x <  5 

   

 

 

x ≤ - 4 atau x ≥ 5 
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x < - 4 atau x ≥ 5 

   

 

 

-4 ≤ x < 5 

   

 

 

-4 < x < 5 

 

Permainan  ini dimainkan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri 

dari empat siswa. Setiap kelompok mendapat satu set kartu. Berikut ini cara 

bermainnya. 

Pertama: 

Beri waktu setiap kelompok untuk menentukan kartu-kartu yang saling 

bersesuaian. Setiap kelompok yang telah menentukan kartu-kartu yang saling 

bersesuaian, agar memberi tanda kepada guru, misalnya dengan mengacungkan 

tangan. Guru mengunjungi kelompok tersebut dan memastikan bahwa kelompok 

tersebut sudah benar dalam menentukan kartu-kartu yang saling bersesuaian. 

Kemudian semua kartu dikocok secara acak. Kartu-kartu tersebut diletakkan 

dimeja dalam keadaan tertutup dalam dua baris, sehingga isi kartu tidak dapat 

dilihat.  Misalkan baris pertama kartu kuning dan baris kedua kartu biru.  

Kedua: 

Pilih satu siswa dalam setiap kelompok untuk memulai permainan. Siswa 

ini membuka sepasang kartu kuning dan biru. Biarkan semua anggota dalam 

kelompok tersebut melihat isi kartu yang diambil siswa ini. 
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Jika kartu kuning dan biru yang dibuka saling bersesuaian, sebagai contoh, siswa 

tersebut mendapat sepasang kartu yang bersesuaian seperti sepasang kartu di 

bawah ini, maka sepasang kartu tersebut dikeluarkan dari barisan dan menjadi 

koleksi siswa yang bersangkutan, sekarang kartu yang belum diambil tinggal 6 

pasang.  

 

 

 

?� ?� ?�  

 

Jika ternyata sepasang kartu yang dibuka tidak saling bersesuaian maka 

sepasang kartu tersebut dikembalikan ke posisi semula dalam keadaaan 

tertutup/tidak terbaca isinya, kartu masih berjumlah 7 pasang. 

Ketiga: 

Kesempatan beralih ke siswa lain, dengan pola pergiliran searah jarum 

jam, begitu seterusnya sampai semua kartu telah berpasangan dan dikoleksi oleh 

anggota-anggota kelompok. Pemenang adalah siswa yang paling banyak 

mengoleksi kartu. 

 

Demikian semoga bermanfaat. 

 

 


