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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menyimak 

siswa kelas V SDN 1 Giri Madya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan Strategi Pembelajaran Index Card Match dengan bantuan Media 

Audio. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 

dua siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan evaluasi, dan refleksi. Cara pengumpulan data untuk hasil 

keterampilan menyimak siswa dikumpulkan melalui tes tertulis yang diberikan 

pada setiap akhir siklus sedangkan untuk aktivitas guru dan siswa diambil dengan 

berpadoman lembar observasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data 

peningkatan keterampilan menyimak yakni untuk aktivitas mengajar guru siklus I 

memperoleh skor 28 dengan kategori aktif dan pada siklus II aktivitas mengajar 

guru meningkat dengan perolehan skor 36 dengan kategori sangat aktif. Demikian 

juga untuk aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh skor 104 dalam 

kategori cukup aktif dan pada siklus II meningkat dengan memperoleh skor 125 

dalam kategori aktif. Untuk keterampilan menyimak siswa diperoleh persentase 

ketuntasan klasikal 68,75% dan meningkat pada siklus II dengan persentase 

ketuntasan klasikal 87,5%, dengan demikian dapat disimpulkan penggunaan 

strategi pembelajaran Index Card Match dengan bantuan Media Audio dapat 

meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas V SDN 1 Giri Madya tahun 

pelajaran 2015/2016. 
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ABSTRACT 

 This study aims to improve listening skills fifth grade students at SDN 1 

Giri Madya Indonesian subjects using Learning Strategy Index Card Match with 

assistance Media Audio. This type of research is classroom action research 

conducted in two cycles, each cycle consisting of four phases: planning, 

implementation, observation and evaluation, and reflection. Data collection for the 

results of listening skills of students gathered through a written test given at the 

end of each cycle while for the activities of teachers and students were taken to 

berpadoman observation sheet.Based on the results of the research data showed 

that listening skill enhancement for teachers teaching activity cycle I obtained a 

score of 28 with active category and the second cycle teachers' teaching activity 

increased with the acquisition of a score of 36 with a very active category. 

Likewise for student learning activities in the first cycle obtained a score of 104 in 

the category quite active and the second cycle increased to obtain a score of 125 in 

the active category.For the listening skills of students obtained percentage of 

classical completeness 68.75 % and increased in the second cycle with the 

percentage of classical completeness of 87.5 % , thus it can be concluded the use 

of learning strategies with the help of Index Card Match Media Audio can 

enhance listening skills fifth grade students at SDN 1 Giri middle of the school 

year 2015/2016. 
 

 

 

 

 

 



 
 

A. Pendahuluan  
 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib di 

SD. Keterampilan berbahasa dalam kurikulum di sekolah biasanya 

mencakup empat segi yaitu keterampilan menyimak (listening skills), 

keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading 

skills), keterampilan menulis (writing skills). Setiap keterampilan itu erat 

sekali hubungannya ketiga keterampilan lainnya dengan cara yang 

beraneka ragam. Tujuan utama pengajaran bahasa ialah agar para siswa 

terampil berbahasa, dalam pengertian terampil menyimak, terampil 

berbicara, terampil membaca, dan terampil menulis.  

Menyimak sebagai salah satu kegiatan berbahasa merupakan 

keterampilan yang cukup mendasar dalam aktivitas berkomunikasi. Dalam 

kehidupan sehari-hari, manusia selalu dituntut untuk menyimak, baik di 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, 

menyimak lebih banyak daripada kegiatan berbahasa lainnya yaitu 

berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak harus dibina 

dan ditingkatkan karena sangat penting dalam lingkungan pendidikan. 

Menyimak merupakan keterampilan berbahasa lisan, keterampilan 

menyimak dan berbicara terdapat hubungan yang erat. Keterampilan 

menyimak juga merupakan faktor penting bagi keberhasilan seseorang 

dalam belajar membaca. Menyimak  adalah suatu proses kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, 

menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak 

disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan.  

Keberhasilan siswa dalam memahami serta menguasai pelajaran 

diawali oleh keterampilan menyimak yang baik. Salah satu dari sekian 

telaah permulaan yang menunjukkan betapa pentingnya menyimak adalah 

telaah yang dilakukan oleh Paul T.Rankin pada tahun (1926) yang 

melaporkan bahwa 42% waktu penggunaan bahasa tertuju pada 

menyimak. Pada tahun 1950 Miriam E. Wilt melaporkan bahwa jumlah 

waktu yang dipergunakan oleh anak-anak untuk menyimak di kelas-kelas 

sekolah dasar kira-kira 1½ sampai 2 jam sehari. Walaupun sekolah-

sekolah telah lama menuntut pada siswa menyimak secara ekstensif 

pengajaran langsung bagaimana cara yang terbaik untuk menyimak tetap 

saja terlupakan dan diabaikan (Tarigan, 2015: 12-13). 

Melihat begitu pentingnya keterampilan menyimak, tetapi 

kenyataannya berbeda. Dari hasil observasi di SDN 1 Giri Madya dalam 

pembelajaran menyimak masih tergolong sangat kurang. Jika dilihat dari 

nilai ulangan harian hasil menyimak siswa masih tergolong sangat rendah 

yaitu dari 16 siswa hanya 5 siswa yang mendapat nilai di atas KKM atau 

hanya sebesar 31% dari nilai KKM untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia 

yaitu 70 yang ditentukan dari sekolah tersebut.  

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran akan selalu ada hambatan-

hambatan sehingga guru selalu dituntut untuk berpikir kreatif dalam 



 
 

mengemas proses pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. 

Mengajak anak SD untuk belajar gampang-gampang susah. Kondisi 

tersebut juga terlihat pada anak-anak SDN 1 Giri Madya. Dari hasil 

observasi dapat dilihat bahwa banyak diantara mereka yang tidak mau 

mengikuti arahan dari guru karena alasan siswa tidak dilibatkan dalam 

proses pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa 

malas untuk menyimak. Bisa dikatakan bahwa pembelajaran tersebut 

kurang aktif dan kurang menyenangkan bagi peserta didik. Hal tersulit 

yang dirasakan oleh guru yakni kurang mengetahui strategi dan model-

model pembelajaran, materi pembelajaran hanya disuapi oleh guru 

sehingga siswa tidak aktif dan hanya datang duduk, diam.  

Hasil wawancara dengan guru kelas V yaitu ibu Eni Maryuni, S.Pd 

diketahui bahwa siswa cinderung diam dan tidak aktif ketika pembelajaran 

sedang berlangsung. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran tidak aktif 

sehingga ketika dites hasilnya kurang maksimal. Selain itu kebanyakan 

siswa menganggap menyimak merupakan suatu keterampilan yang cukup 

sulit dan cukup membosankan yang dirasakan oleh sebagian besar siswa.  

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut peneliti 

berinisiatif untuk mencoba menyajikan kegiatan pembelajaran dengan 

penerapan strategi pembelajaran index card match (mencari pasangan 

kartu), penggunaan kartu dalam kegiatan pembelajaran inilah yang 

membuat keterampilan menyimak berbeda dengan kegiatan pembelajaran 

yang biasa dilakukan. Index card match merupakan strategi pembelajaran 

aktif yang sangat menyenangkan untuk meninjau ulang materi 

pembelajaran. Strategi ini memberi kesempatan pada peserta didik untuk 

berpasangan dan memainkan kuis kepada kawan sekelas. Dengan 

menggunankan strategi ini siswa akan lebih aktif dalam berkerja sama 

dengan teman yang lain dan dapat membuat suasana kelas yang tidak 

monoton. Hal ini dapat meningkatkan daya simak siswa terlebih lagi 

apabila dibantu dengan media audio. Diharapkan penggunaan strategi 

pembelajaran index card matchini dapat membuat suasana lebih aktif, 

menyenangkan sehingga keterampilan menyimak di SDN 1 Giri Madya 

dapat meningkat lebih baik dari sebelumnya.  

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

“Apakah penerapan strategi pembelajaran index card match dengan 

bantuan media audio dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa 

kelas V SDN 1 Giri Madya tahun pelajaran 2015/2016?”. 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 

pada keterampilan menyimak, maka untuk memecahkan masalah tersebut 

peneliti akan menerapkan strategi pembelajaran index card match dalam 

proses pembelajarannya. Adapun tahap pelaksanaan tindakan adalah 

dengan menggunakan strategi pembelajaran index card match berikut:  

a. Guru menjelaskan peraturan sebelum memulai pembelajaran  

b. Guru menjelaskan materi pelajaran yang akan dipelajari  

c. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, masing-masing 

kelompok berjumlah 4 orang siswa 



 
 

d. Guru dan siswa secara bersama-sama menyimak cerita dengan 

bantuan media audio  

e. Setelah selesai menyimak, guru meminta masing-masing kelompok 

untuk mencatat hasil simakan  

f. Setiap kelompok mempresentasikan hasil simaknya secara bergiliran 

di depan kelas 

g. Guru membuat potongan kertas sejumlah peserta didik di kelas, yang 

berisi pertanyaan dan jawaban 

h. Guru membagikan potongan kertas pertanyaan kepada separuh 

jumlah peserta didik, dan yang berisi jawaban juga sejumlah separuh 

peserta didik. 

i. Peserta didik diminta mencari potongan soal dan jawabannya, 

kemudian mencocokkan soal dan jawabannya tersebut dalam waktu 

30 detik,   setelah bertemu mereka duduk berdekatan 

j. Masing-masing pasangan memainkan kuis kepada kawan sekelas 

secara bergiliran 

k. Guru mengoreksi dengan cara mendengarkan bacaan dan memberi 

masukan untuk memperbaiki pasangan yang keliru.   

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas V SDN 1 Giri Madya 

melalui penerapan strategi pembelajaran Index Card Match dengan 

bantuan media audio. 

 

B. Kajian Pustaka Dan Hipotesis Tindakan  

1. Keterampilan Menyimak  

Keterampilan menyimak adalah suatu proses mendengarkan bunyi 

bahasa secara langsung maupun melalui rekaman yang dilakukan 

secara sengaja dengan penuh perhatian dan disertai pemahaman, untuk 

memperoleh pesan/informasi.  

2. Strategi pembelajaran index card match  

a. Strategi adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang pengajar  

untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk 

mencapai keberhasilan dalam tujuan.  

b. Index card match adalah strategi pembelajaran aktif yang 

digunakan untuk mengulang materi pembelajaran dan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berpasangan dan 

memainkan kuis kepada kawan sekelas. 

c. Media audio adalah alat berupa rekaman atau radio yang dipakai 

sebagai saluran untuk menyampaikan pesan/informasi dari sumber 

informasi kepada penerimanya. 

d. Langkah-langkah dalam penyajian pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran index card matchyaitu 

dimulai dari menyusun RPP dengan baik dan menyiapkan sarana 

dan prasarana yang diperlukan saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 



 
 

setelah itu guru mengajak siswa menyanyikan lagu tegining-

teganang, dari lagu itu guru mengaitkan materi pembelajaran yang 

akan di ajarkan. Selanjutnya guru menjelaskan materi 

pembelajaran unsur-unsur cerita. Guru membagi siswa menjadi 4 

kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang siswa. 

Kemudian guru menjelaskan aturan dalam kelompok, setelah itu 

guru meminta siswa menyimak cerita melalui media audio yang 

telah disiapkan, guru meminta siswa menuliskan isi cerita yang 

telah disimaknya, kemudian mempresentasikan hasil simakannya 

secara bergiliran, selanjutnya guru menjelaskan langkah-langkah 

strategi pembelajaran index card match, guru membagikan kartu 

index kepada setiap siswa kemudian siswa mencocokkan kartu 

dengan mencari pasangannya guru memberikan waktu selama 30 

detik, setelah menemukan pasangannya siswa duduk berdekatan 

dengan pasangannya, dan bermain kuis kepada kawan sekelasnya. 

Guru mengoreksi dengan mendengarkan bacaan dan memberi 

masukan jika ada pasangan yang masih keliru.  

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh: 

1. Syarifatullah (2015),dengan judul “Penerapan Metode Index Card 

Match untuk Meningkatkan hasil Belajar Siswa Kelas II SD Negri 

Poto Tano Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

2. Lusia Pramita Sari (2013), dengan judul “Penerapan Strategi Index 

Crad Match untuk meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri 3 Totokaton Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

3. Rennny dkk, (2014), dengan judul “ Strategi Index Card Match Untuk 

Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 

02 Tulung Balak Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

4. Anita Wahyusari (2012), dengan judul “ Penggunaan Strategi 

Pembelajaran Index Card Match Untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar IPA Kelas IV di MI Muhammadiyah Basin Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

Kerangka berpikr dari penelitian ini dimulai dari rendahnya 

keterampilan menyimak siswa disebabkan oleh kurangnya minat belajar 

dan guru kurang mengetahui strategi dan model-model pembelajaran 

sehingga guru tidak menggunakan strategi pembelajaran. Oleh sebab itu, 

pembelajaran kurang aktif dan kurang menyenangkan bagi siswa. Untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak, strategi pembelajaran yang tepat 

digunakan adalah strategi pembelajaran index card match . Strategi ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari pasangan kartu 

kemudian mencocokkan kartu yang diberikan oleh guru, setelah itu 

masing-masing pasangan memainkan kuis kepada kawan sekelas. Dengan 

strategi ini diharapkan kegiatan pembelajaran akan lebih aktif dan dapat 



 
 

mendorong minat belajar siswa untuk meningkatkan keterampilan 

menyimak.  

 Berdasarkan kerangka berpikir diatas, hipotesis penelitian ini 

adalah Jika Strategi Pembelajaran Index Card Match dengan bantuan 

media audioditerapkan secara optimal, maka keterampilan menyimak 

siswa kelas V SDN 1 Giri Madya akan meningkat.  

C. Metode Penelitian  

Lokasi penelitian dilaksanakan di SDN 1 Giri Madya Desa Langko 

Kecamatan Lingsar pada kelas V. Penelitian telah dilaksanakan pada 

semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Penyususnan proposal dimulai bulan Januari 2016 sampai April 2016 

b. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 14 dan 16 April 2016  

c. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 23 April dan 28 April 2016  

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 

SDN 1 Giri Madya yang berjumlah 16 orang yang terdiri dari 10 siswa 

laki-laki dan 6 siswa perempuan. Observer dalam penelitian ini adalah 

guru kelas V SDN 1 Giri Madya. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya 

faktor guru, yang diteliti adalah kemampuan guru dalam menerapkan 

strategi pembelajaran index card match dan faktor siswa, yang diteliti 

yaitu aktivitas belajar siswa dan hasil keterampilan menyimak siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran dengan penerapan strategi 

pembelajaran index card match. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi dua variabel harapan dan 

variabel tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu  

Keterampilan menyimak adalah suatu proses mendengarkan bunyi bahasa 

secara langsung maupun melalui rekaman yang dilakukan secara sengaja 

dengan penuh perhatian dan disertai pemahaman, untuk memperoleh 

pesan/informasi. Definisi variabel tindakan adalah Index card match 

adalah strategi pembelajaran aktif yang digunakan untuk mengulang 

materi pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berpasangan dan memainkan kuis kepada kawan sekelas. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus 

terdiri dari 4 tahap yaitu: Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan 

observasi, tahap evaluasi dan refleksi. Pelaksanaan setiap siklus 2 kali 

pertemuan dengan alokasi waktu yang sama yaitu 2 x 35 menit untuk 

setiap pertemuan. 

 



 
 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Observasi merupakan alat pengumpul data yang berisi kumpulan 

aspek-aspek yang akan diamati peneliti saat proses belajar mengajar. 

Dan aktivitas siswa dalam pembelajaan menggunakan strategi 

pembelajaran index card match dengan bantuan media audio. 

2. Tes keterampilan menyimak digunakan untuk mengukur keterampilan 

menyimak selama proses pembelajaran dan pada saat evaluasi.  

 Teknik Analisis Data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Hasil keterampilan menyimak  

Analisis data untuk mengetahui prestasi hasil evaluasi siswa 

adalah sebagai berikut: 

a. Ketuntasan individu  

Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas 

secara individu apabila memperoleh nilai ≥ 70 sebagai standar 

ketuntasan belajar minimal. Nilai masing-masing siswa pada setiap 

akhir siklus dihitung dengan menggunakan rumus. Adapun rumus 

yang digunakan untuk menentukan nilai ketuntasan individu 

sebagai berikut:  

 NA = 
  

   
 x 100  

Keterangan: 

NA = Nilai akhir  

SA = Skor aktual yang diperoleh siswa  

SMi = Skor maksimal ideal dari tes yang bersangkutan 

(Sumber: Purwanto. 2014: 207) 

b. Ketuntasan klasikal  

Ketuntasan klasikal dikatakan telah tercapai apabila target 

pencapaian ideal ≥ 85% dari jumlah siswa dalam kelas. Ketuntasan 

klasikal dihitung dengan menggunakan rumus:  

  p = 
             

      
 x 100% 

Keterangan :  

p  = Tingkat ketuntasan belajar secara klasikal  

     (Aqib, 2009:205) 

2. Menghitung Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran  

Setelah data diperoleh dari lembar observasi guru kemudian data 

tersebut dianalisis denga cara sebagai berikut:  

a. Menentukan skor yang diperoleh guru dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Skor 1 diberikan jika deskriptor terlaksana  

Skor 0 diberikan jika deskriptor tidk terlaksana  

b. Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal  

Banyaknya deskriptor = 38 



 
 

Skor maksimal deskriptor  = 1 

Skor minimal deskriptor = 0 

Jadi untuk skor maksimal ideal (SMI) = Banyak deskriptor x skor 

maksimal = 38 x 1 = 38 

Skor minimal ideal = 38 x 0 = 38 

c. Menentukan MI (Mean Ideal) dan SDI (Simpangan Devisi Ideal) 

dengan rumus sebagai berikut: 

Mi = = 
 

 
 x (Smax i) + (Smin i) 

  = 
 

 
 x (38) + (0)  

  = 19 

SDi  = 
 

 
x MI 

   = 
 

 
 x (19) = 6,3 

d. Kriteria untuk menentukan aktivitas guru ditunjukkan pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1. Untuk Menentukan Kriteria Aktivitas Guru 

Interval Skor Nilai Kategori 

X ≥MI + 1,5 SDI X ≥ 28 Sangat aktif 

MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 22 ≤ X< 28 Aktif 

MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 16 ≤ X < 22 Cukup aktif 

MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI 10 ≤ X < 16 Kurang aktif 

X < MI – 1,5 SDI X <10 Sangat kurang 

aktif 

(Nurkencana, dan Sunartana, 1990) 

b. Aktivitas siswa  

Penilaian aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi langsung. 

Penilaian ini dilakukan ketika sedang belajar, di observasi secara langsung 

oleh observer. Pensekoran dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

1) Menentukan skor yang diperoleh siswa dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Skor 4 diberikan jika indikator dilakukan oleh hampir semua siswa 

(    ) 

b. Skor 3 diberikan jika indikator dilakukan oleh sebagian siswa (   ) 

c. Skor 2 diberikan jika  indikator dilakukan oleh beberapa siswa 

(    ) 

d. Skor 1 diberikan jika  indikator dilakukan sebagian kecil siswa 

(    ) 

2) Menentukan skor maksimal ideal (Smi), yaitu skor yang mungkin dicapai 

apabila semua item tercapai.  

Banyaknya deskriptor = 40 

Skor maksimal deskriptor =  4 

Skor minimal untuk setiap deskriptor = 1  



 
 

Jumlah skor maksimal ideal (SMI) = Banyaknya deskriptor x skor 

maksimal deskriptor  = 40x 4 = 160 

Skor minimal ideal = 40 x 1 = 40 

3) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDI) dengan 

rumus sebagai berikut:  

MI   = 
 

 
 x (Smax i + Smin i) 

 = 
 

 
 x (160) + (40) 

 =  
 

 
 (200) = 100 

SDI  = 
 

 
 x MI 

= 
 

 
 (100)  = 33 

4) Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa  

Untuk menentukan kriteria aktivitas siswa menggunakan skor standar 

seperti tabel dibawah ini. 

 

Tabel 2. Untuk Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa   

Interval Skor Nilai Kategori 

X ≥MI + 1,5 SDI X ≥ 149 Sangat Aktif 

MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 116 ≤ X< 149 Aktif 

MI – 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 83 ≤ X < 116 Cukup Aktif 

MI – 1,5 SDI ≤ X < MI – 0,5 SDI  49 ≤ X < 83 Kurang Aktif 

X < MI – 1,5 SDI     X < 49 Tidak aktif 

(Nurkencana, dan Sunartana, 1990) 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah:  

1. Keterampilan menyimak siswa dikatakan meningkat apabila tercapai 

ketuntasan belajar klasikal yaitu minimal 85% dari seluruh siswa 

mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 70 sesuai dengan KKM 

yang telah ditentukan  

2. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila aktivitas belajar siswa dalam 

belajar minimal berkategori “aktif”  

3. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila aktivitas mengajar guru dalam 

belajar minimal berkategori berkategori “aktif”. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut: 

1. Siklus I  

a. Jumlah skor aktivitas guru sebesar 28 berkategori aktif 

b. Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 104 cukup aktif  

c. Ketuntasan klasikal siswa yaitu yang diperoleh dari proses dan hasil 

evaluasi sebesar 68,75% dari 16 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 

11 siswa dan 5 siswa yang tidak tuntas. Hal tersebut kurang dari 



 
 

target KKM yang ditentukan yaitu ≥70 dengan ketuntasan klasikal 

85% 

d. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus II 

2. Siklus II 

a. Jumlah skor aktivitas guru sebesar 36 dengan kategori sangat aktif 

b. Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 125 dengan kategori aktif  

c. Ketuntasan klasikal hasil belajar yang diperoleh dari proses 

pembelajaran dan hasil evaluasi yaitu sebesar 87,5% dari 16 siswa. 

Siswa yang tuntas sebanyak 14 siswa dan 2 siswa yang tidak 

tuntas. 

d. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus I 

ke siklus II serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh 

karena itu, penelitian dihentikan pada siklus II. 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil 

observasi aktivitas guru, hasil observasi aktivitas siswa dan data hasil 

keterampilan menyimak pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

 

Siklus 

 

Aktivitas Guru 

 

 

Aktivitas Siswa 

 

Ketuntasan Belajar 

Siswa 

 

Skor 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Kategori 

Jumlah 

Siswa 

Tuntas 

Ketuntasan 

Klasikal 

1 28 Aktif  104 Cukup 

Aktif 

11 68,75% 

2 36 Sangat 

aktif 

125 Aktif 14 87,5% 

 

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil aktivitas guru dari siklus I 

sebesar 28 yang dikategorikan baik diperoleh dari jumlah indikator 

meningkat menjadi 36 pada siklus II yang dikategorikan sangat baik. Hasil 

aktivitas siswa siklus I sebesar 104 dikategorikan cukup aktif meningkat 

menjadi 125 pada sikus II dikategorikan aktif. sedangkan ketuntasan 

klasikal siswa yang diperoleh dari standar KKM sebesar 70 yaitu 68,75% 

pada siklus II meningkat menjadi 87,5% pada siklus II. Jadi, peningkatan 

ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II sebesar 18,75% 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

di kelas V SDN 1 Giri Madya sebagai upaya meningkatkan keterampilan 

menyimak siswa dengan bantuan media audio, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi pembelajaran index card match dengan bantuan 

media audio dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas V SDN 



 
 

1 Giri Madya tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan persentase ketuntasan klasikal dari setiap siklusnya. Dimana 

siklus I ketuntasan klasikalnya hanya 68,75%, jumlah siswa yang tuntas pada 

siklus I sebanyak 11 orang siswa dan jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 5 

orang siswa sedangkan pada siklus II  ketuntasan klasikal mencapai 87,5%, 

jumlah siswa yang tuntas meningkat menjadi 14 orang siswa dari 16 orang 

siswa yang mengikuti tes. Dengan demikian hipotesis penelitian ini diterima. 

 

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan 

hasil penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya dalam mengikuti proses pembelajaran harus berani 

bertanya terutama ketika ada hal-hal yang belum dimengerti terkait 

dengan materi yang disampaikan. 

2. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya dapat memilih media pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa serta tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan menyimak siswa. 

b. Guru sebaiknya dapat menggunakan strategi pembelajaran index 

card match dengan bantuan media audio untuk menyampaikan 

materi yang berkaitan dengan kegiatan menyimak agar dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sekolah hendaknya memotivasi seluruh guru untuk lebih kreatif 

dalam menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pembelajaran. 

b. Sekolah hendaknya menyediakan fasilitas yang memadai untuk 

memudahkan guru dalam menggunakan strategi pembelajaran 

sehingga dapat proses pembelajaran menjadi lebih baik. 
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