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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 22 Cakranegara tahun Pelajaran  

2015/2016. Berangkat dari permasalahan minimnya hasil belajar kognitif siswa pada mata 

pelajaran IPS yang ketuntasan klasikalnya hanya mencapai 56,25%, dimana ada 18 orang dari 

32 orang siswa yang mencapai nilai KKM ≥68, mengantarkan peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan menerapkan metode Index Card Match. Penelitian ini dilakukan dalam dua 

siklus. Data hasil belajar IPS siswa diperoleh dari hasil evaluasi yang menggunakan metode 

tes dengan 10 soal pilihan ganda. Sedangkan untuk data aktivitas guru dan siswa diperoleh 

menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Penerapan metode Index Card 

Match dapat meningkatkan aktivitas mengajar guru, aktivitas belajar siswa, hasil belajar IPS 

siswa kelas V SDN 22 Cakranegara. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan rata-rata 

skor aktivitas guru sebesar 76,5 dengan kategori baik pada siklus I menjadi 94,5 dengan 

kategori sangat baik pada siklus II. Untuk rata-rata skor aktivitas siswa pada siklus I sebesar 

71 dengan kategori cukup aktif meningkat menjadi 90 dengan kategori aktif pada siklus II. 

Sedangkan untuk hasil belajar IPS siswa mengalami peningkatan dengan ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus I sebesesar 75% meningkat menjadi 87,5% pada siklus II. 

Kata Kunci : Metode Index Card Match, Hasil Belajar IPS 
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ABSTRACT 

This research is Classroom action research aiming at improving the learning outcome 

of Social sciences of Grade V students of SDN 22 in academic year 2015/2016. Beginning 

from the issue of minim of learning outcome of the student in social sciences which reach 

only 56.25 % that means only 18 out of 32 students reach the minimum standard scoring of 

KKM>68, this research is conducted to apply the Index Card Match Method. This classroom 

action research is conducted in two cycles. The data were collected through test consisting of 

10 multiple choice questions. And the data on the activeness of teacher and student were 

collected through observation sheet. The application of the Index card. Match Method is 

expected to improve the teacher and students activeness as well as the learning outcome of 

social sciences in grade V SDN 22 Cakranegara. The research  showed that the teacher 

activeness scoring is improving from 76.5 in cycle I into 94.5 in cycle II.  The student 

activeness is also improving from 71 in cycle I into 90 in cycle II. While the learning 

outcome of social sciences in relation to the minimum standard scoring is improving from 

75% in cycle I into 87.5% in cycle II. 

Keywords: Index Card Match Method, Learning Outcome in Social Scences 
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A. PENDAHULUAN  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan khususnya di kelas V SDN 22 

Cakranegara, peneliti melakukan observasi terhadap beberapa mata pelajaran yang 

dianggap sulit untuk di kuasai siswa, antara lain Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan 

IPS. Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa guru di SDN 22 Cakranegara, 

mata pelajaran IPS lah yang dirasa guru masih kurang dan perlu perbaikan untuk hasil 

belajar siswa.  

Dari hasil belajar 32 siswa dalam satu kelas yang telah mengikuti ulangan harian 

mata pelajaran IPS sekitar 56,25% siswa dari jumlah siswa telah mencapai nilai KKM 

yaitu 6.80, dengan nilai tertinggi 80, nilai terendah 34, dan rata-rata 61,75. Hasil belajar 

tersebut menunjukkan masih adanya siswa yang kurang dan mendapat nilai di bawah 

KKM. Menurut guru kelas V yang mengajar di SDN 22 Cakranegara, hal ini disebabkan 

karena siswa kesulitan dalam memahami materi IPS yang tergolong masih abstrak serta 

membutuhkan teknik menghafal dalam proses pembelajarannya. Dewasa ini, siswa sudah 

terlalu banyak diberikan beban belajar di tambah lagi dengan harus menghafalkan 

materi-materi dari setiap mata pelajaran. Untuk itu di butuhkan metode, teknik, dan 

strategi khusus serta inovatif untuk membelajarkan materi IPS tersebut. Tidak semua 

metode pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam suatu mata 

pelajaran, oleh karena itu perlu adanya persiapan bagi seorang guru untuk memilih 

metode yang tepat dalam membelajarkan materi pembelajaran, khususnya pada mata 

pelajaran IPS. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS, guru harus dapat melakukan inovasi-

inovasi baru dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dengan menggunakan metode-

metode pembelajaran yang berbeda di setiap pertemuan. Dengan begitu diharapkan siswa 

dapat termotivasi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa yang masih 

minim dapat ditingkatkan secara signifikan. Ada banyak metode pembelajaran yang 

dikenal, namun tidak satu pun metode pembelajaran yang dapat dikatakan sebagai 

metode yang terbaik. Terlepas dari kemampuan guru dalam mengunakan metode, 

penentuan baik tidaknya suatu metode pembelajaran juga dilihat dari kecocokan dengan 

materi dan mata pelajaran yang akan di sampaikan oleh guru. Salah satu metode 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS adalah Metode Belajar 

Aktif Tipe Index Card Match (ICM).   

Metode Index Card Match merupakan metode peninjauan kembali materi 

pembelajaran, sehingga siswa dapat mengingat kembali materi yang telah dipelajarinya. 

Metode ini mengarahkan siswa untuk menguasai konsep materi yang yang telah 

dipelajarinya melalui pencarian kartu index, dimana kartu index tersebut dibagi menjadi 

kartu soal dan kartu jawaban sesuai dengan jumlah siswa. Setiap siswa wajib 

memperoleh satu kartu soal maupun soal jawaban. Siswa yang mendapat kartu soal harus 

mencari pasangan siswa yang memegang kartu jawaban. Metode ini diselingi dengan 

permainan di dalamnya, sehingga diharapkan siswa menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, tidak merasa bosan, serta dapat memahami konsep materi pembelajaran 

tanpa harus banyak menghafal. 

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengetahui seberapa besar efektivitas 

Metode Belajar Aktif Tipe Index Card Match (ICM) untuk hasil belajar IPS siswa 
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peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Index Card Match 

dalam Peningkatan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 22 Cakranegara Tahun 

Pelajaran 2015/2016”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode  Index 

Card Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS siswa kelas 

V SDN 22 Cakranegara? 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka untuk memecahkan 

masalah yang ada, penelitian ini dilakukan dalam beberapa siklus yang setiap siklusnya 

melalui 4 tahap, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Adapun beberapa cara pemecahan masalah diungkapkan peneliti, antara lain 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran 

menggunakan metode Index Card Match, memberi pengarahan dan memotivasi siswa, 

melakukan pengamatan dan menganalisis data hasil pengamatan. 

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas V SDN 22 Cakranegara melalui penerapan metode Index Card 

Match. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA  

Dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang relevan dengan variabel-variabel 

yang akan diteliti, yaitu hasil belajar dan metode Index Card Match. Berikut tinjauan 

pustaka mengenai kedua variabel tersebut. 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Secara etimologi hasil belajar terdiri dari dua kata, yaitu hasil dan belajar. 

Menurut Hartono (dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia, 1996: 53) hasil adalah 

suatu yang ada (terjadi) oleh suatu kerja, berhasil sukses. Dengan kata lain, hasil 

berarti sesuatu yang telah dicapai dari yang telah dikerjakan sebelumnya.  

Sedangkan menurut Skinner (dalam Sutikno, 2013: 3) mengartikan belajar 

sebagai suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara 

progresif. Selanjutnya Sutikno (2013: 3) juga mengutip pendapat C. T. Morgan 

mengungkapkan bahwa belajar merupakan suatu perubahan yang relatif menetap 

dalam tingkah laku sebagai akibat atau hasil pengalaman yang lalu. Dari beberapa 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses seseorang untuk 

mendapat perubahan baru melalui pengalamannya dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar. Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami tentang makna hasil 

belajar, yaitu perubahan-perubahan yang diperoleh siswa melalui pengalamannya 

dalam proses pembelajaran di lingkungan sekitarnya. 

2. Pengertian Metode Pembelajaran Aktif Index Card Match 

Metode pembelajaran aktif merupakan metode yang mengarahkan atensi peserta 

didik terhadap materi yang dipelajarinya. Menurut Hamruni (dalam Suyadi, 2013: 36) 

pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik berperan secara peserta didik ataupun peserta didik dengan guru dalam proses 

pembelajaran. 

Selanjutnya, Suyadi menjelaskan bahwa secara umum suatu proses pembelajaran 

aktif memungkinkan di perolehnya beberapa hal. Pertama, interaksi yang timbul 
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selama proses pembelajaran akan menumbuhkan positive interdependence, dimana 

konsolidasi pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama 

melalui eksplorasi aktif dalam belajar. Kedua, setiap individu harus terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran, dan guru harus mendapatkan penilaian dari peserta didik 

sehingga terdapat individual accountibility. Ketiga, proses pembelajaran aktif 

memerlukan tingkat kerja sama yang tinggi sehingga akan memupuk social skill. 

Pembelajaran aktif atau yang lebih dikenal dengan istilah Active Learning, 

mempunyai lebih dari 101 metode pembelajaran yang dalam praktiknya dapat 

dimodifikasi dan dikembangkan lebih kreatif dan inovatif. Salah satu metode 

pembelajaran aktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah metode Index 

Card Match. Metode pembelajaran aktif Index Card Match adalah metode yang efektif 

untuk membantu siswa meninjau ulang materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

Menurut Silberman (dalam Muttaqien, 2014: 250) salah satu cara yang pasti untuk 

membuat pembelajaran tetap melekat dalam pikiran adalah dengan mengalokasikan 

waktu untuk meninjau kembali apa yang telah dipelajari. Materi yang telah dibahas 

oleh siswa cenderung lima kali lebih melekat di dalam pikiran daripada materi yang 

tidak.  

Metode ini menuntut siswa untuk mencari pasangan kartu index yang diberikan 

oleh guru. Kartu index yang disiapkan telah di bagi menjadi dua bagian kartu, yaitu 

kartu soal dan kartu jawaban. Kartu yang dibuat telah disesuaikan dengan jumlah 

siswa di dalam kelas tersebut. Siswa yang mendapat kartu soal harus mencari siswa 

yang membawa pasangan kartu jawaban dari kartu soal tersebut.  

Suprijono (2014: 120) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode Index Card Match, yaitu sebagai berikut: 

1) Buatlah potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang ada di dalam 

kelas.  

2) Bagilah kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama. 

3) Pada separuh bagian, tulis pertanyaan tentang materi yang akan dibelajarkan. 

Setiap kertas berisi satu pertanyaan. 

4) Pada separuh kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

telah dibuat. 

5) Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara pertanyaan dan jawaban.  

6) Setiap siswa diberi satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang 

dilakukan berpasangan. Separuh siswa akan mendapatkan pertanyaan dan separuh 

yang lain akan mendapatkan jawaban. 

7) Mintalah kepada siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada yang sudah 

menemukan pasangan, mintalah kepada mereka untuk duduk berdekatan. 

Jelaskan juga agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka dapatkan 

kepada teman yang lain. 

8) Setelah semua siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, mintalah 

kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan pertanyaan yang 

diperoleh dengan keras kepada teman-temannya yang lain. Selanjutnya, 

pertanyaan tersebut dijawab oleh pasangannya. Akhiri proses ini dengan 

membuat klarifikasi dan kesimpulan. 
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Adapun Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Imron Halid (2012) dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar PKn dengan 

Menerapkan Pembelajaran Index Card Match Siswa Kelas IV SDN 1 Badrain 

Narmada Tahun Ajaran 2011-2012”. 

2) Roro Fattahu Sarah (2013) dengan judul “Peningkatan Keaktifan Belajar IPS 

Sejarah Siswa Melalui Model Pembelajaran Index Card Match (ICM) Kelas VIII D 

SMP Negeri 4 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013”. 

3) Uswatun Huriyah (2013) dengan berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif 

Tipe Index Card Match untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar”. 

4) Syarifatullah (2014) dengan judul “Penerapan Metode Index Card Match (Mencari 

Pasangsan Kartu) untuk M eningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas II SD 

Negeri Poto Tano Tahun Pelajaran 2014/2015”.  

5) Septiana Tri Kusuma (2015) dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Materi Operasi Hitung Pecahan Desimal Melalui Model Active Learning Tipe 

Index Card Match (ICM) pada Siswa Kelas V SD Negeri Brosot Kulon Progo 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015”. 

Pengalaman membuktikan bahwa kegagalan pembelajaran salah satunya 

disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang tepat. Kelas yang kurang bergairah dan 

kondisi siswa yang kurang kreatif dikarenakan penentuan metode yang kurang sesuai 

dengan sifat dan bahan dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena itu, dapat 

dipahami bahwa metode adalah suatu cara yang memiliki nilai strategis dalam kegiatan 

pembelajaran. Dikatakan demikian karena metode dapat mempengaruhi jalannya 

kegiatan pembelajaran (Sutikno, 2013: 87). 

Sehubungan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sutikno diatas, maka untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, guru harus mampu membangun semangat belajar siswa 

dengan memilih metode yang sesuai dengan bahan pembelajaran yang akan diajarkan. 

Sesuai dengan keadaan awal di SDN 22 Cakranegara dimana siswa kelas V yang 

mengalami kesulitan dalam mempelajari materi IPS yang sebagian besar materinya 

merupakan materi hafalan.  

Keadaan ini membuat minat siswa untuk mempelajari materi IPS menjadi 

berkurang dan mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari nilai hasil 

ujian semester siswa, dimana masih banyak siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan 

belajar. Dibutuhkan adanya metode yang dapat membantu siswa dalam pembelajaran 

tanpa harus menghafalkan begitu banyak materi pembelajaran. Salah satu metode 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode Index Card Match. Metode ini 

merupakan metode peninjauan kembali materi pembelajaran yang telah dipelajari siswa. 

Dengan metode ini siswa dapat mengingat kembali materi yang dipelajarinya melalui 

proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Jadi, kerangka pemecahan masalah 

dalam penelitian ini adalah dari keadaan awal dimana pembelajaran sangat monoton, 

kurang aktif, dan membuat siswa cepat bosan serta malas mempelajari materi IPS yang 

berdampak pada hasil belajar siswa, dengan menerapkan metode Index Card Match 

diharapkan dapat membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas 

sehingga hasil akhir dari penerapan metode ini dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa. 
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C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SDN 22 Cakranegara yang terletak di Jalan Selaparang 

Gang Wibisana Sweta, Cakranegara, No. Telepon (0370) 637360. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016 yang dalam dua siklus. 

Penelitian dimulai dengan tahap perencanaan, penyusunan proposal, dan persiapan 

pelaksanaan. Penyusunan proposal dimulai sejak bulan Desember hingga bulan Januari. 

Untuk tahap persiapan dan pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret, sedangkan 

tahap pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 1 April sampai dengan tanggal 5 April 

2016.  

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V semester 2 SDN 22 Cakranegara 

Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 32 orang siswa dan terdiri dari 19 siswa laki-

laki dan 13 siswa perempuan. Sedangkan untuk observer aktivitas guru dalam penelitian 

ini adalah Asiandrayani, S.Pd selaku wali kelas V SDN 22 Cakranegara, dan observer 

untuk aktivitas siswa adalah Ni Putu Widya Puspitayani selaku teman sejawat dari 

peneliti.  

Dalam penelitian ini faktor yang diteliti adalah kegiatan guru selama proses 

pembelajaran IPS dengan menggunakan metode pemebelajaran Index Card Match yang 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sedangkan faktor siswa yang 

diteliti adalah aktivitas, keaktifan, dan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

Index Card Match pada mata pelajaran IPS. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu hasil belajar dan 

metode Index Card Match. Hasil belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri 

seseorang setelah melakukan kegiatan pembelajaran baik dalam aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotor. Namun, penelitian ini hanya akan mefokuskan penilaian aspek 

kognitif sebagai hasil belajar siswa. 

Metode Index Card Match sebagai variabel tindakan dalam penelitian ini 

merupakan metode pengulangan atau mengingat kembali materi yang telah dipelajari 

siswa dengan teknik mencari pasangan kartu  yang merupakan jawaban atau soal sambil 

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 

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, tahap observasi dan evalusi, serta tahap refleksi. Setiap 

siklus dilaksanakan dalam 2 pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit untuk setiap 

pertemuan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan non tes. Tes digunakan 

sebagai alat untuk mengumpulkan data berupa nilai siswa kelas V SDN 22 Cakranegara 

pada mata pelajaran IPS. Tes ini berupa pemberian soal yang dilakukan di setiap akhir 

siklus atau di akhir pembelajaran. Teknik non tes digunakan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data yang berupa informasi tentang keefektifan pembelajaran di dalam 

kelas saat guru mengajar IPS dengan menggunakan metode Index Card Match. Teknik 

non tes akan dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan dokumentasi. 

Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

hasil belajar dan lembar observasi. Tes hasil belajar yang dimaksud adalah tes tertulis 
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dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan soal. Sedangkan lembar observasi digunakan untuk  

mengisi data aktivitas guru dan siswa saat tindakan dilakukan.  

Data hasil belajar yang diperoleh akan dianalisis dengan menghitung nilai rata-rata 

hasil tes disetiap akhir siklus. Data hasil belajar siswa dalam penelitian ini berupa nilai 

rata-rata dan prosentase ketuntasan belajar siswa. Adapun langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam menghitung nilai rata-rata siswa adalah sebagai berikut. 

a. Nilai ketuntasan belajar siswa secara individual, dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

  Nilai = 
Skor Perolehan  

 x 100 
Skor Maksimal 

(Purwanto, 2010: 207) 

b. Menghitung Nilai Rata-rata 





N

X
X

 

(Aqib, 2009: 204) 

Keterangan: 

X

 

= Nilai rata-rata  

∑ X = Jumlah semua nilai siswa 

N  = Jumlah siswa 

c. Ketuntasan Belajar Klasikal 

 

P = 
∑ Siswa yang tuntas belajar  

 x 100 % 
∑ Siswa 

 

(Aqib, 2009: 205) 

Keterangan : P  = Ketuntasan klasikal 

Data aktivitas siswa diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung. Teknik 

penilaian untuk aktivitas belajar siswa ini menggunakan rumus sebagai berikut : 

NA = 
𝑺𝑨

𝑺𝑴𝒊
 × 𝟏𝟎𝟎 

Keterangan: 

NA = Nillai Akhir 

SA = Skor Aktual 

SMi = Skor Maksimal Ideal 

(Nurkencana, 1990) 

Untuk Skor Aktual (SA) dan Skor Maksimal Ideal (Smi) dihitung berdasarkan hasil 

observasi dengan menetapkan beberapa indikator yang  terdiri dari 5 indikator. Setiap 

indikator  terdiri dari 5 diskriptor dengan skala 4. Berikut adalah cara penskoran yang 

digunakan. 

 Skor 4 diberikan jika X ≥ 75% 

 Skor 3 diberikan jika 50%  < X ≤ 75% 

 Skor 2 diberikan jika 25% < X ≤ 50% 

 Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% 

Keterangan : 

X = Banyaknya siswa yang aktif melakukan aktivitas sesuai dengan indikator. 
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a. Mencari Skor Maksimal ideal (SMi) 

Untuk mencari skor maksimal ideal, maka ditentukan dengan cara sebagai 

berikut. 

SMi = Nilai Maksimum x Jumlah indikator penilaian 

b. Analisis Data Aktivitas Belajar Siswa  

Analisis data aktivitas belajar siswa menggunakan Mi (Mean ideal) dan SDi 

(Standar Deviasi ideal), dihitung dengan rumus berikut : 

Mi = ½ x (skor maksimal + skor minimal) 

SDI = 
1

3
 x MI 

(Sumber : Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100)  

c. Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa 

Kriteria untuk menentukan aktivitas siswa dilihat pada tabel dibawah ini : 

Interval Interval Skor Kategori 

Mi + 1,5 SDi ≤ A ≤ SMi 93,75 ≤ A ≤ 100 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5 SDi 72,92 ≤ A < 93,75  Aktif 

Mi – 0,5 SDi ≤ A < Mi + 0,5 SDi 52,09 ≤ A < 72,92  Cukup aktif 

Mi – 1,5 SDI ≤ A < Mi – 0,5 SDi 31,26 ≤ A < 52,09 Kurang aktif 

0 ≤ A < Mi – 1,5 SDI  0 ≤ A< 31,26  Tidak aktif 

Keterangan :  

A = Jumlah skor yang diperoleh 

(Sumber : Nurkancana dan Sunartana, 1990: 103) 

Langkah untuk pengolahan data aktivitas guru dalam pembelajaran memiliki 

langkah yang sama dengan cara pengolahan aktivitas siswa yaitu menggunakan MI 

(Mean Ideal) dan SDI (Standar Deviasi Ideal). Menentukan skor aktivitas guru untuk 

masing-masing deskriptor yaitu : 

a. Skor 1 = terlaksana, tidak selesai 

b. Skor 2 = terlaksana, tidak sistematis 

c. Skor 3 = terlaksana, kurang tepat 

d. Skor 4 = terlaksana, tepat dan sistematis. 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas guru 

dijabarkan pada tabel berikut ini. 

Interval Interval Skor Kategori 

Mi + 1,5 SDi ≤ A ≤ SMi 93,75 ≤ A ≤ 100 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5 SDi 72,92 ≤ A < 93,75  Baik 

Mi – 0,5 SDi ≤ A < Mi + 0,5 SDi 52,09 ≤ A < 72,92  Cukup Baik 

Mi – 1,5 SDI ≤ A < Mi – 0,5 SDi 31,26 ≤ A < 52,09 Kurang Baik 

0 ≤ A < Mi – 1,5 SDI  0 ≤ A< 31,26  Tidak Baik 

Keterangan :  

A = Jumlah skor yang diperoleh. 

(Sumber : Nurkancana dan Sunartana, 1990: 103) 
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Berikut adalah hasil 

penelitian yang diperoleh. 

1. Siklus I 

Pada siklus I, aktivitas mengajar guru termasuk dalam kategori baik dengan perolehan 

skor 76,5, aktivitas mengajar siswa termasuk dalam kategori cukup aktif dengan skor 

71, dan jumlah siswa yang tuntas dalam evaluasi pembelajaran sebanyak 24 orang 

siswa dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 75%. Siklus I 

menunjukkan aktivitas mengajar guru sudah mencapai indikator yang telah 

ditetapkan. Namun, aktivitas dan persentase hasil belajar siswa belum mencapai 

indikator yang ditetapkan, sehingga penelitian dilanjutkan dan diadakan perbaikan 

pada siklus II. 

2. Siklus II 

Pada siklus II, data yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan aktivitas 

mengajar guru dari skor perolehan 76,5 menjadi 94,5 dengan kategori sangat baik., 

begitu halnya dengan aktivitas belajar siswa dari skor perolehan 71 menjadi 90 

dengan kategori aktif. Selanjutnya hasil belajar siswa juga menunjukkan adanya 

peningkatan, dari persentase 75% menjadi 87,5%. Data tersebut menunjukkan bahwa 

penelitian pada siklus II berhasil karena aktivitas guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.  

Adapun ringkasan dari hasil siklus I dan siklus II yang memuat nilai persentase 

ketuntasan klasikal hasil belajar siswa, aktivitas mengajar guru, dan aktivitas belajar 

siswa dapat dilihat pada berikut:  

Siklus 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa  Hasil Belajar 

Skor Kategori Skor Kategori 

Jumlah 

Siswa yang 

Mengikuti 

Tes 

Jumlah 

Siswa 

yang 

Tuntas 

Persentase 

I 76.5 Baik 71 
Cukup 

Aktif 
32 24 75% 

II 94,5 
Sangat 

Baik 
90 Aktif 32 28 87,5% 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan aktivitas guru, aktivitas 

siswa serta hasil belajar siswa setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dari siklus I ke 

siklus II, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Index Card Match dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa IPS siswa kelas V SDN 22 Cakranegara 

tahun ajaran 2015/2016. 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

1) Penerapan metode Index Card Match secara optimal dapat meningkatkan 

aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa kelas V SDN 22 Cakranegara. 

Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil observasi selama pelaksanaan penelitian 

yang dilakukan dalam 2 siklus. Aktivitas mengajar guru meningkat dari kategori 

baik pada siklus I dengan skor 76,5 menjadi sangat baik dengan skor 94,5 pada 

siklus II. Sementara itu, aktivitas siswa meningkat dari kategori cukup aktif pada 

siklus I dengan skor 71 menjadi aktif dengan skor 90 pada siklus II. 

2) Penerapan metode Index Card Match secara optimal dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas V SDN 22 Cakranegara. Peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari ketuntasan belajar klasikal yang dicapai sebelum siklus yaitu sebesar 

56,25% meningkat pada siklus I dengan persentase sebesar 75% kemudian 

meningkat kembali pada siklus II dengan persentase sebesar 87,5%. 

2. Saran 

1) Bagi siswa sebaiknya berperan lebih aktif dan tertib dalam proses pembelajaran 

dan penerapan metode Index Card Match, sehingga siswa lebih mudah menyerap 

materi pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

2) Bagi guru sebaiknya dapat menerapkan dan mengembangkan metode Index Card 

Match dalam kegiatan pembelajaran, salah satunya pada mata pelajaran IPS. Hal 

ini disebabkan materi dalam pembelajaran IPS cukup banyak dan perlu 

menghafal. Guru juga perlu menghadirkan alat bantu pembelajaran yang dapat 

mendukung saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dengan diterapkannya 

metode ini diharapkan memberi variasi pada kegiatan pembelajaran, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Siswa tidak lagi merasa 

malas dan bosan untuk mempelajari IPS yang perlu teknik menghafal. Dengan 

begitu guru diharapkan dapat membantu empat orang siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar pada penelitian ini, dan ketuntasan belajar klasikal yang 

mencapai 87,5% dalam penelitian ini dapat meningkat dengan diterapkanya 

kembali metode Index Card Match oleh guru. 

3) Bagi kepala sekolah sebaiknya menindaklanjuti penerapan metode Index Card 

Match dengan memberi kesempatan, memfasilitasi, dan menganjurkan kepada 

guru untuk menggunakan metode ini dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga, 

ketuntasan belajar klasikal siswa diharapkan dapat menngkat secara signifkan. 
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