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ABSTRAK

PENGGUNAAN STRATEGI INDEX CARD MATCH UNTUK MENINGKATKAN

AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS IV SD NEGERI 2

KARANGLO,KLATEN SELATAN  TAHUN 2012/2013

Oleh :
Azmi Kumalasari*, A54B090064, Drs. H. Sofyan Anif, M.Si**, Program Studi

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, xv + 89 (termasuk lampiran)

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Meningkatkan aktivitas siswa pada mata
pelajaran IPA siswa klas IV SD Negeri 2 Karanglo,Klaten Selatan (2)
Meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA kelas IV tahun pelajaran
2012/2013. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yang
berlangsung dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu,
perencanaan, pelaksanaan/tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini
dilaksanakan pada siswa klas IV SD Negeri 2 Karanglo, dengan jumlah siswa 20
orang. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa metode index card match dapat meningkatkan
keaktivan dan hasil belajar IPA kelas IV SD Negeri 2 Karanglo,Klaten Selatan.
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari peningkatan keaktivan siswa di setiap
siklusnya, yaitu pada siklus I terdapat 2 siswa yang sangat aktif 10, 6 siswa aktif
dan 12 siswa cukup aktif. Sedangkan pada siklus II, terlihat 5 siswa sangat aktif, 4
siswa aktif dan 11 siswa cukup aktif. Sedangkan peningkatan hasil belajar siswa
pada siklus I menunjukkan 9  dari 20 siswa telah mencapai KKM dan  pada siklus
II menunjukkan 19 dari 20 siswa telah mencapai KKM. Dari hasil tersebut
menunjukkan bahwa metode index card match dapat meningkatkan keaktivan dan
hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Karanglo, Klaten Selatan.

Kata Kunci : index card match, keaktivan, hasil belajar, ipa.
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A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana  dalam proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatn spiritual, keagamaan , pengendalian diri, kepribadian

kecerdasan, akhlak mulia,serta ketrampilan yang di perlukan dirinya dan

masyarakat (UU SISDIKNAS NO.20 tahun 2003).

Pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari peran seorang guru dalam

proses pembelajaran. Guru di tuntut mampu menciptakan situasi pembelajaran

yang kondusif, yaitu pembelajaran yang aktif, efektif,  kreatif dan inovatif.

Untuk menciptakan suasana tersebut tidaklah mudah, banyak faktor yang

menghambatnya, faktor tersebut bisa datang dari peserta didik yang cenderung

pasif atau bahkan faktor dari guru sendiri yang kurang inovatif, sehingga

dalam kegiatan pembelajaran cenderung monoton. Hal ini akan membuat

peserta didik merasa bosan dalam belajar

Dalam proses pembelajaran tidak semua peserta didik mampu

berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap peserta didik

terhadap materi yang diberikan juga bermacam-macam. Ilmu Pengetahuan

Alam  sebagai salah satu bidang studi yang pada umumnya dirasakan

membosankan bagi peserta didik itu sendiri.

Selama proses pembelajaran keaktivan peserta didik masih sangat

rendah. Siswa  cenderung hanya mendengarkan penjelasan guru. Keaktivan

mereka dalam belajar pun sangat kurang. Hal ini terlihat masih ada beberapa

peserta didik yang menggunakan mainan dalam kelas dan tidak mendengarkan

penjelasan guru.

Pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari peran seorang guru dalam

proses pembelajaran. Guru di tuntut mampu menciptakan situasi pembelajaran

yang kondusif, yaitu pembelajaran yang aktif, efektif,  kreatif dan inovatif.

Untuk menciptakan suasana tersebut tentunya tidak mudah, banyak yang dapat

menghambatnya, faktor tersebut bisa datang dari peserta didik yang cenderung

pasif atau bahkan faktor dari guru sendiri yang kurang inovatif, sehingga
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dalam kegiatan pembelajaran cenderung monoton. Hal ini akan membuat

peserta didik merasa bosan dalam belajar.

Guru sebagai seorang pendidik dalam proses pembelajaran menempati

posisi strategis dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa.

Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, selalu dituntut

untuk dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang dapat

menanamkan pengetahuan, membentuk sikap, prilaku dan ketrampilan siswa

dalam proses pembelajaran.

Untuk meningkatkan proses pembelajaran guru harus dapat memilih

metode yang sesuai dengan tujuan yang akan di capai dan kondisi anak didik.

Ada beberapa macam metode pembelajaran yang dapat di gunakan, akan

tetapi selama ini masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran

konvensional sehingga anak merasa jenuh.

Peserta didik yang cenderung jenuh terhadap kegiatan pembelajaran

akan berdampak kurang berminat dalam pembelajaran sehingga perhatian

terhadap suatu materi pelajaran juga akan berkurang. Kurangnya perhatian

terhadap suatu materi akan berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta

didik.

Sekolah sebagai tempat anak didik belajar, di harapkan akan

memberikan pengetahuan dan  prestasi belajar yang baik bagi siswa. Dominasi

guru dalam setiap proses pembelajaran menyebabkan siswa lebih bersifat

pasif, sehingga mereka lebih banyak menunggu sajian guru dari menemukan

sendiri pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang mereka butuhkan.

Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan di pengaruhi oleh

pembelajaran yang berlangsung. Salah satu kegiatan pembelajaran yang

menekankan berbagai kegiatan dan tindakan yakni dengan menggunakan

metode dalam pembelajaran. Metode merupakan cara yang di di gunakan guru

untuk menyampaikan pembelajaran.
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Data awal menunjukkan, nilai yang diperoleh siswa masih rendah.

Nilai yang diperoleh siswa masih dibawah KKM yang telah ditentukan, yaitu

 65. Banyak siswa yang mendapat nilai  65.  Hanya 4 siswa (20%) dari

seluruh jumlah siswa yang mendapat nilai  65. Rata-rata nilai siswa hanya

mendapat 51, sehingga nilai siswa kelas IV SD Negeri 2 Karanglo tergolong

masih sangat rendah.

Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur yang

saling berkaitan satu sama lain. Interaksi antara guru dan peserta didik pada

saat proses belajar mengajar berlangsung m peran penting untuk menemegang

peran penting untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Kemungkinan

kegagalan guru dalam menyampaikan suatu materi disebabkan saat proses

belaar mengjar guru kurng membangkitkan perhatian dan aktivitas peserta

didik dalam mengikuti pelajaran

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Penggunaan Strategi Index Card Match Untuk

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas IV SDN 2

Karanglo, Klaten Selatan”.

Tujuan penelitian ini adalah :  adalah untuk Mengetahui Penerapan

Strategi Index Card Match untuk Meningkatkan aktivitas dan Hasil Belajar

IPA pada Siswa Kelas IV di SD N 2 Karanglo, Klaten Selatan. Adapun  ruang

lingkup yang akan di teliti adalah : 1) Strategi yang akan di gunakan yaitu

adalah Index Card Match 2) Pembelajaran IPA pada materi energi dan

penggunaannya di kelas SDN 2 Karanglo 3) Masalah yang di teliti terbatas

aktivitas dan hasil belajar pada siswa  kelas IV SD Negeri 2 Karanglo.

Sebagai penelitian tindakan kelas (PTK), penelitian ini memberikan

manfaat pada pembelajaran IPA. 1 ) Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat

memberikan sumbangan terhadap pembelajaran IPA  dengan menggunakan

strategi Index Card Match, 2) Manfaat Praktis: Membantu guru dalam

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar pembelajaran, Membantu

guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi
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index card match ,Meningkatkan pemahaman siswa dalam proses

pembelajaran IPA , Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran

IPA, Siswa lebih termotivasi dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.

Sebuah proses pembelajaran yang berlangsung akan berpengaruh pada

tercapainya tujuan belajar itu sendiri. Sebuah pembelajaran yang berkualitas

akan menentukan hasil belajar yang maksimal.  Menurut Arikunto (2001)

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan

belajar dan merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa untuk

mengetahui sejauh mana bahan pelajaran atau materi yang sudah diterima.

Banyak faktor menurut Tabrani Rusyan (1993:32), menyatakan bahwa “hasil

belajar yang dicapai siswa banyak ditentukan oleh faktor psikologis seperti

kecerdasan, motivasi, perhatian, penghindaran, cita-cita peserta didik,

kebugaran fisik dan mental serta ligkungan belajar yang menunjang”. Hasil

belajar dipengaruhi  oleh dua faktor adalah sebagai berikut. 1) Faktor dari luar,

yaitu yang terdiri dari faktor lingkungan (faktor alam dan faktor social) serta

faktor instrumental (kurikulum, program, sasaran, fasilitas dan guru). 2)

Faktor dari dalam, terdiri dari faktor fisiologis (kondisi fisik dan panca indra)

dan 3 )faktor  Psikologis (minat, bakat, kecerdasan, motivasi, dan

keterampilan).

Proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi. Kegiatan

belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri

dimana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan pengetahuan.

Di dalam komunikasi sering terjadi penyimpangan sehingga komunikasi

tersebut kurang efektif dan tidak efisien yang antara lain disebabkan oleh

adanya ketidaksiapan siswa, kurangnya minat siswa dan dan suasana belajar

yang kurang mendukung dapat menghambat pembelajaran. Sebuah

pembelajaran yang baik adalah ketika ada umpan balik baik dari guru kesiswa

atau siswa ke guru sehingga siswa keaktivan siswa dapat terbentuk. Keaktivan

siswa dalam proses pembelajaran dapat meninggkatkan hasil belajar.

Menurut Anton M. Mulyono (2001 )  Aktivitas artinya

“kegiatan/keaktivan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-
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kegiatan yang terjadi baik fisik maupun nonfisik, merupakan suatu aktivitas.

Belajar menurut  Oemar Hamalik (2001: 28), adalah “Suatu proses perubahan

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan”. Aspek tingkah

laku tersebut adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan,

apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti dan

sikap. Aktivitas belajar merupakan hal-hal yang dilaksanakan untuk mencapai

tujuan belajarAdapun faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar  Ahmadi

dan Supriyono (dalam Hartini, Suwarno dan Marsudi2008)  , yaitu: 1) Faktor

stimulasi belajar (seperti : kesulitan bahan pelajaran) 2). Metode mengajar

(seperti : penggunaan modalitas indra,bimbingan hasil belajar) 3. Faktor

individu (seperti: usia, kondisi kesehatan) Dalam proses pembelajaran guru

hendaknya memperhatikan tiga faktor di atas agar siswa melakukan

aktivitasnya sesuai kondisinya, sehingga hasl belajar dapat maksimal.

Adapun macam-macam Aktivitas belajar itu menurut  Paul D.

Dierich, dalam (Sudirman  2004) mengklasifikasikan aktivitas belajar atas

delapan kelompok, yaitu: a)Kegiatan-kegiatan Visual Membaca, melihat

gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan

mengamati orang lain bekerja dan bermain. b)Kegiatan-kegiatan Lisan

(oral)Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat,

wawancara, diskusi dan interupsi. c)Kegiatan-kegiatan Mendengarkan

.Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. d)Kegiatan-

kegiatan Menulis Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan,

bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket.

f) Kegiatan-kegiatan Menggambar Menggambar, membuat grafik, chart,

diagram, peta dan pola. g)Kegiatan-kegiatan Metrik Melakukan percobaan,

memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model,

menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. h)kegiatan Mental
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Merenung, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-

faktor, melihat hubungan-hubungan dan membuat keputusan. i)Kegiatan-

kegiatan Emosional Minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain.

Salah satu cara untuk menumbuhkan aktivitas belajar siswa adalah

dengan menggunakan metode belajar yang dapat menstimulasi siswa untuk

selalu aktif, Keberhasilan penggunaan metode ini tergantung pada guru,

individu secara umum, dan kerja sama kelompok. Diskusi kelompok dapat

mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memberikan alasan.

Untuk mengatasi masalah di atas, perlu dikembangkan strategi

pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa. Salah satunya ialah

penerapan strategi Index Card Match (ICM. Dalam strategi pembelajaran ini

siswa dituntut untuk menguasai dan memahami konsep melalui pencarian

kartu indeks, dimana kartu indeks terdiri dari dua bagian yaitu kartu soal dan

kartu jawaban. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk memperoleh satu

buah kartu. Dalam hal ini siswa diminta mencari pasangan dari kartu yang

diperolehnya. Siswa yang mendapat kartu soal mencari siswa yang memiliki

kartu jawaban, demikian sebaliknya. Strategi pembelajaran ini mengandung

unsur permainan sehingga diharapkan siswa tidak bosan dalam belajar.

Silberman (2009:239) bahwa “Salah satu cara paling menyakinkan

untuk menjadikan  belajar tepat adalah meyertakan waktu untuk meninjau apa

yang telah dipelajari”. Materi yang telah dibahas oleh siswa cenderung lima

kali lebih melekat di dalam pikiran ketimbang materi yang tidak.

Kurniawati (2009) juga mengatakan bahwa: “Strategi pembelajaran

Index Card Match merupakan suatu strategi yang cukup menyenangkan yang

digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya”. Namun

demikian, materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan strategi ini dengan

catatan, peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan

terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah memiliki bekal

pengetahuan.

Dalam kegiatan belajar mengajar guru memberikan banyak informasi

kepada siswa agar materi atau pun topik dalam program pembelajaran dapat
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terselesaikan tepat waktu, namun guru terkadang lupa bahwa tujuan

pembelajaran bukan hanya materi yang selesai tepat waktu tetapi sejauh mana

materi telah disampaikan dapat diingat oleh siswa. Karena itu dalam kegiatan

pembelajaran perlu diadakan peninjauan ulang atau review untuk mengetahui

apakah materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa.

Materi IPA kelas IV semester 2, yang berisikan hal hal yang

mengarah kepada uraian materi energi dan kegunaannya, kiranya cukup

membosankan bagi siswa jika penyampaiannya dilakukan dengan metode

konvensional. Faktor yang kiranya menyebabkan siswa kurang aktif mengikuti

proses pembelajaran adalah metode guru yang masih konvensional, yaitu guru

masih dominan menggunakan metode ceramah, semakin membuat siswa

kurang berminat mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat dari pembelajaran

yang masih didominasi oleh guru dan pencapaian KKM yang hanya 20 persen.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Penggunaan strategi index card match untuk

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2

Karanglo, Klaten Selatan  tahun 2012/2013.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Karanglo, Klaten Selatan, pada

semester genap tahun 2012/2013. Penelitian berlangsung dari bulan Januari

2013 sampai dengan Maret 2013. Subyek dalam penelitian adalah siswa dan

guru, dimana siswa sebagai penerima tindakan dan guru sebagai pemberi

tindakan. Siswa yang dijadikan subyek penelitian adalah kelas IV yang

berjumlah 20 orang dengan komposisi 8 orang putra dan 12 orang putri.

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang

berlangsung dalam 2 siklus, dimana tahapan dalam setiap siklus meliputi

perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Pengamatan dilakukan

terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti dan minat siswa

selama pelaksanakan tindakan, yaitu pembelajaran dengan mengunakan media
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powerpoint. Pengamatan bersifat kolaboratif dengan melibatkan pihak lain

yaitu teman sejawat peneliti.

Data yang dipakai dalam penelitian ini yang pertama  adalah data

kualitatif yang terdiri dari minat dan proses pembelajaran, kedua adalah data

kuantitatif yang berupa nilai hasil tes ulangan atau formatif. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan tes.

Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar observasi dan soal tes.

Untuk mengetahui validitas data hasil penelitian menggunakan teknik

trianggulasi sumber, sedangkan untuk mengetahui validitas instrumennya

menggunakan validitas isi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis model interaktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi awal pembelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Karanglo

diperoleh hasil  dari observasi dan dialog dengan guru kelas serta data nilai

IPA  pada tindakan pra siklus. Aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas IV

sangat  rendah di identifikasi pada saat observasi dan dialog dengan guru

kelas.  Observasi ini dilaksanakan pada 25 februari 2013. Berdasarkan

permasalahan di atas maka perlu dilaksanakan suatu metode pembelajaran

yang baru untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran IPA.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terdapat beberapa hal

yang menggambarkan rendahnya keaktivan dan hasil belajar siswa pada

pembelajaran IPA yang diantaranya adalah sebagai berikut: 1)Kurangnya

persiapan siswa sebelum diadakan prosespembelajaran, 2)Siswa tampak tidak

bersemangat saat proses pembelajaran IPA ,3)Siswa kurang percaya diri untuk

aktif dalam kegiatan pembelajaran 4)Siswa mudah merasa bosan karena

pembelajaran yang kurang  menarik.
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Berdasarkan observasi dalam pembelajaran IPA dan dialog awal

dengan guru kelas IV diperoleh gambaran dari 20 siswa yang sangat aktif  0,

siswa yang aktif  ada 15,siswa yang cukup aktif ada 5 dan siswa yang kurang

aktif ada .

Hasil belajar peserta didik dari 20 siswa yang nilainya dibawah KKM

(belum tuntas)  ada 15. Masih banyak siswa yang tidak memperhatikan

penjelasan guru ketika guru sedang menyampaikan materi. Dengan demikian

perlu adanya inovasi belajar agar peserta didik lebih aktif ketika proses

belajar.

Pelaksanaan siklus I pada hari Senin 4 Maret 2013. Sebelum

pelaksanaan tindakan, pada tahap perencanaan peneliti menyiapkan RPP,

lembar observasi, soal soal tes sesuai dengan materi yang disampaikan serta

media powerpoin yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun

beberapa hal yang ditemukan selama kegiatan pengamatan pada siklus I

adalah pelaksanaan pembelajaran belum seperti yang direncanakan dalam

Rencana Pembelajaran, guru masih belum mampu membangkitkan keaktivan

siswa siswa dengan maksimal, strategi index card match yang digunakan

masih terlihat kaku karena metode pembelajaran ini masih di anggap tbuh oleh

siswa, keaktivan siswa masih belum menunjukkan peningkatan yang

maksimal dari kondisi sebelum tindakan, proses pembelajaran masih banyak

didominasi guru, belum banyak siswa yang terlihat untuk mengajukan

pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang diajukan.

 Adapun berdasarkan tes hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan

meskipun belum 85 persen siswa mencapai KKM yang ditentukan. Dengan

nilai rata-rata kelas mencapai 60 siswa yang memperoleh nilai  64 ada 9

siswa atau 45% dan siswa yang memperoleh nilai  65 ada 11  siswa atau

55%.

Pembelajaran pada siklus I dikatakan berhasil apabila siswa yang

memperoleh nilai  65 mencapai 85%. Dari data menunjukkan bahwa baru

55% siswa yang mendapatkan nilai  65, hal ini berarti penerapan metode

index card match pada mata pelajaran IPA  belum berhasil Pada tahap
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refleksi, peneliti berdiskusi dengan teman sejawat sehubungan dengan hasil

pengamatan sekaligus mendiskusikan kekurangan kekurangan pada siklus I,

untuk menentukan langkah perbaikan yang akan dilakukan pada siklus II.

Peneliti melanjutkan penelitian pada siklus II dikarenakan pencapaian

pada siklus I belum memenuhi indikator ketercapaian yang telah ditentukan

yaitu 85 persen. Tahapan pada siklus II tidak berbeda dengan tahapan pada

siklus I, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Pada tahap

perencanaan, peneliti menyiapkan RPP, soal soal yang akan diberikan kepada

siswa, lembar pengamatan dan kartu index card match yang telah

disempurnakan.

 Pelaksanaan tindakan siklus II pada hari Kamis  tanggal 7 Maret 2013.

Pada pelaksanaan tindakan ini, proses pembelajaran berdasarkan kekurangan

proses pembelajaran pada siklus I. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan

dibantu teman sejawat dan hasil pengamatan tersebut pelaksanaan

pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Pembelajaran,

guru sudah mampu membangkitkan keaktivan siswa dengan baik, metode

index card match dapat meningkatkan hasil belajar siswa  Pada tahap refleksi,

peneliti bersama dengan teman sejawat yang membantu pengamatan

mendiskusikan hasil pengamatan. Adapun hasil penelitian pada siklus II telah

memenuhi indikator ketercapaian yang telah ditentukan, sehingga penelitian

dihentikan pada siklus II. Adapun secara umum hasil pada siklus II

menunjukkan bahwa materi pelajaran yang di sampaikan guru dengan metode

index card match dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajardalam

pembelajar IPA.Dengan nilai rata-rata kelas mencapai 74 siswa yang

memperoleh nilai  64 ada 1 siswa atau 10% dan siswa yang memperoleh nilai

 65 ada 19 siswa atau 95%. Pembelajaran pada siklus II dikatakan berhasil

apabila siswa yang memperoleh nilai  65 mencapai 85%. Dari data

menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan nilai  65 ada 95% siswa, hal

ini berarti penerapan metode  index card matchpada pelajaran IPA terbukti

dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktivan siswa pada materi energi dan
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kegunaannya.  Pada pembelajaran berlangsung siswa dapat berperan aktif

dalam kegiatan pembelajaran.

Hasil pengamatan keaktivan dari sebelum tindakan sampai dengan

tindakan siklus II apabila ditampilkan dalam bentuk tabel adalah sebagai

berikut :

Tabel 1. Hasil Pengamatan Keaktivan  Siswa

SKOR KRITERIA PRA

SIKLUS

SIKLUS I SIKLUS II

9.1-12 Sangat Aktif 2 5

6.1-9 Aktif 5 6 4

3.1-6 Cukup Aktif 15 12 11

1-4 Tidak Aktif

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan

keaktivan siswa dari sebelum dilakukannya tindakan  sampai dengan tindakan

di siklus II, yaitu pada waktu sebelum tindakan 5 siswa memiliki keaktivan

yang masuk katagori aktif  dan 15 siswa memiliki keaktivan yang yang masuk

katagori cukup aktif Setelah dilakukan tindakan pada siklus I, terjadi

peningkatan keaktivan siswa meskipun belum mencapai indikator

ketercapaian yang telah ditentukan.yaitu 2 siswa masuk katagori sangat aktif,

6 siswa katagori aktif dan 12 siswa masuk katagori sangat aktif .Hasil

tindakan pada siklus II mengalami peningkatan, dan peningkatan tersebut

telah mencapai indikator ketercapaian yang ditentukan sebelumnya yaitu 4

siswa masuk katagori sangat aktif, 4 siswa katagori aktif dan 11 siswa masuk

katagori sangat aktif

Adapun hasil belajar belajar siswa sebelum menggunakan media

metode index card match sampai penggunaan index card match pada siklus II,

apabila dengan tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Evaluasi Belajar Siswa

KATEGORI Sebelum Tindakan Siklus I Siklus II
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Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Tuntas 5 25 9 45 19 95

Belum Tuntas 15 75 11 55 1 5

Dari rekapitulasi tabel dia atas dapat dijelaskan bahwa sebelum

dilakukan tindakan pencapaian KKM hanya sebesar 25 persen atau hanya 5

siswa yang tuntas sesuai KKM, setelah dilakukan tindakan pada siklus I

terjadi peningkatan yaitu 45 persen siswa atau 9 siswa telah mencapai KKM,

dan pada siklus II menunjukkan 95 persen siswa atau 19 siswa telah mencapai

KKM, sehingga .indikator pencapaian penelitian yaitu 85 persen siswa

mencapai KKM telah tercapai pada siklus II.

Indikator hasil belajar siswa sebelum tindakan maupun tindakan dapat

dilihat sebagai berikut : rata-rata kelas sebelum tindakan adalah 52 pada siklus

I meningkat menjadi 60 dan pada siklus II meningkat menjadi 74 dengan data

tersebut membuktikan bahwa mengalami peningkatan dari sebelum tindakan,

siklus I dan siklus II dengan penerapan strategi Index Card Match  dan telah

mencapai indikator pencapaian hasil belajar siswa dengan rata-rata kelas yaitu

> 65.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penggunaan strategi Index

Card Match dapat meningkatkan  aktivitas siswa kelas IV di SDN 2 Karanglo,

pada pokok bahasan energi dan penggunaanya

Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah keterbatasan

dalam waktu penelitian sehingga strategi Index Card Match kurang digunakan

secara optimal dalam pembelajaran siswa kelas IV.

Berdasarakan hasil analisis pada siklus I dan siklus II, maka hipotesis

yang berbunyi “penggunaan strategi Index Card Match untuk meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar” diterima.

D. KESIMPULAN



14

Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil penelitian tersebut, dapat

ditarik kesimpulan bahwa hipotesis penelitian yang dirumuskan penulis

terbukti kebenarannya, yaitu pembelajaran dengan metode index card match

dapat meningkatkan keaktivan dan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD

Negeri 2 Karanglo

Adapun implikasi dari hasil penelitian : pertama dapat menambah

percaya diri guru sebagai tenaga profesional karena selama pelaksanaan

penelitian guru sudah mengupayakan perbaikan, kedua guru dapat

menemukan solusi untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa, ketiga

tujuan pembelajaran dapat tercapai.
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