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 ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil observasi pada hasil belajar IPA 

yang telah dilakukan, yaitu dari 22 siswa terdapat 13 yang belum tuntas belajarnya 

dengan nilai rata-rata 59,81 dan ketuntasan klasikal 40,9% dengan KKM 65. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar dengan penerapan metode index card match pada mata 

pelajaran IPA kelas VB di SDN 01 Peresak  Tahun Pelajaran 2015/2016. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 

dua siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan dan 

meliputi empat tahap, yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 

pengamatan, dan tahap refleksi. Indikator keberhasilan penelitian untuk aktivitas 

guru minimal memperoleh skor 61,25 ≤ X < 78,75 dengan kategori baik, 

sedangkan untuk aktivitas belajar siswa minimal memperoleh skor 61,25 ≤ X < 

78,75 dengan kategori aktif. Pada penelitian ini aktivitas guru yang pada siklus I 

memperoleh skor 65,5 dengan kategori baik meningkat pada siklus II menjadi 

79,5 dengan kategori sangat baik dan aktivitas belajar siswa yang pada siklus I 

memperoleh skor 64 dengan kategori aktif meningkat pada siklus II menjadi 79 

dengan kategori sangat aktif. Nilai rata-rata siswa bisa mencapai ≥65 dengan 

ketuntasan klasikal 75%. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya peningkatan 

dari siklus ke siklus, dilihat dari nilai rata-rata siswa dan ketuntasan klasikal 

berturut-turut adalah 64,54 pada siklus I dan 73,18 pada siklus II, dengan 

presentase ketuntasan klasikal 68% pada siklus I dan pada siklus II 81%, hal ini 

berarti Penelitian Tindakan Kelas (PTK) telah memenuhi indikator yang ingin 

dicapai. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 

penerapan metode index card match dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas VB di SDN 01 Peresak Tahun Pelajaran 2015/2016.   

Kata-kata kunci: Metode Index Card Match, Hasil Belajar. 
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ABSTRACT 

 

 This research was motivated by the observation of the learning outcomes IPA 

has been done is of 22 students there are 13 who have not completed their study with 

an average value of 59.81 and 40.9% classical completeness with KKM 65. The goals 

to be achieved in research this is to improve learning outcomes with the adoption 

index card match in science subjects VB class at SDN 01 Peresak in academic year 

2015/2016. This type of research is the Classroom Action Research (PTK) is 

conducted in two cycles, each cycle consisting of two meetings and includes four 

stages, the planning phase, the implementation phase, the observation stage, and the 

stage of reflection. Indicators of success for the research activity of the teacher 

obtained a score of at least 61.25 ≤ X <78.75 with both categories, while for the 

learning activities of students obtained a score of at least 61.25 ≤ X <78.75 with the 

active category. In this study the activity of teachers in the first cycle obtained a score 

of 65.5 in both categories increased in the second cycle becomes 79.5 with very good 

categories and learning activities of students in the first cycle obtained a score of 64 

with active category increased in the second cycle to 79 with very active category. 

The average value can reach ≥65 students with classical completeness 75%. The 

results showed an increase from cycle to cycle, judging from the value of the average 

student and classical completeness are respectively 64.54 and 73.18 in the first cycle 

to the second cycle, with the percentage of classical completeness 68% in the first 

cycle and in II cycle of 81%, this means a Class action Research (PTK) has met the 

indicators to be achieved. Therefore, based on the results of this study concluded that 

the application of the index card match method can improve learning outcomes VB 

grade science students at SDN 01 Peresak in the academic year 2015/2016. 

 

Key words : Method of Index Card Match, Learning Outcomes. 
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis 

untuk memotivasi, membina, membantu, dan membimbing seseorang untuk 

mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih 

baik. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi merupakan suatu proses penemuan. Proses pembelajarannya menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. (Sulistyorini, 2007:39) 

Berdasarkan hasil observasi  di SDN 01 Peresak, dapat dilihat dari nilai 

siswa yang dikatakan rendah dari standar ketuntasan, hal ini dibuktikan dari hasil 

ulangan tengah semester dengan jumlah siswa keseluruhan 22 orang yang terdiri 

dari 10 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan, pada ulangan tersebut ada siswa 

yang memperoleh nilai dibawah KKM dan memperoleh nilai diatas KKM. Siswa 

yang memperoleh nilai dibawah KKM ada 13 dan 9 siswa lainnya mendapat nilai 

diatas KKM, KKM untuk mata pelajaran IPA, yaitu 65. Pembelajaran IPA di 

SDN 01 Peresak masih berlangsung secara satu arah dimana guru menjadi pusat 

di kelas. Siswa didalam kelas hanya mendengar, mencatat, dan melakukan 

kegiatan yang sesuai dengan perintah guru namun kebanyakan siswa kurang 

antusias dalam bertanya, menanggapi atau menyampaikan pendapat pada saat 

pembelajaran sedang berlangsung selain itu siswa sering tidak memperhatikan 

gurunya, ribut, dan asik mengobrol dengan temannya. 

Salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat dikembangkan 

yaitu dengan  menggunakan metode index card match. Metode index card match 

merupakan metode pembelajaran yang menyenangkan yang dapat mengaktifkan 

siswa dalam proses pembelajaran serta memberikan semangat dalam berfikir dan 
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belajar, metode ini menuntut siswa untuk mencari pasangan kartu pertanyaan 

atau kartu  jawaban. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: ”Bagaimanakah Penerapan Metode Index Card Match Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VB SDN 01 Peresak Tahun 

Pelajaran 2015/2016”? 

Untuk memecahkan masalah yang ada, maka diterapkanlah metode 

pembelajaran index card match dalam pembelajaran IPA pada siswa sebagai 

upaya pemecahan masalah, langkah-langkah metodenya, yaitu: 

Buatlah potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang ada di 

dalam kelas. 

a. Bagilah kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama. 

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

Setiap kertas berisi satu pertanyaan. 

c. Pada separuh kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

telah dibuat. 

d. Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban. 

e. Setiap siswa diberi satu kertas. Jelaskan bahwa ini aktivitas yang dilakukan 

berpasangan. Separoh siswa akan mendapatkan soal dan separuh yang lain 

akan mendapatkan jawaban. 

f. 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. 

g. Setelah semua siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, mintalah 

kepada setiap pasngan secara bergantian untuk membacakan soal yang 
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diperoleh dengan keras kepada teman-temannya yang lain. Selanjutnya soal 

tersebut dijawab oleh pasangannya 

h. Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan 

masalah adalah: ”Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VB SDN 

01 Peresak Tahun Pelajaran 2015/2016 Melalui Penerapan Metode Index Card 

Match”. 

II. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar  

Hasil adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai,  pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne dalam 

Suprijono, (2009:5) hasil belajar berupa: 

a) Informasi verbal.  

b) Keterampilan intelektual. 

c) Strategi kognitif.  

d) Keterampilan motorik. 

e) Sikap. 

2. Metode Index Card Match 

Metode “mencari pasangan kartu” cukup menyenangkan (Suprijono, 

2009:120) digunakan untuk mengulangi materi pembelajaran yang telah 

diberikan sebelumnya. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut: 

a) Buatlah potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang ada di 

dalam  kelas. 

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

c) Pada separuh bagian, tulis pertanyaan tentang materi yang akan 

dibelajarkan. Setiap kertas berisi satu pertanyaan. 
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d) Pada separuh kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dibuat. 

e) Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban. 

f) Setiap siswa diberi satu kertas. Jelaskan bahwa ini aktivitas yang dilakukan 

berpasangan. Separoh siswa akan mendapatkan soal dan separuh yang lain 

akan mendapatkan jawaban. 

g) 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. 

h) Setelah semua siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, 

mintalah kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan soal 

yang diperoleh dengan keras kepada teman-temannya yang lain. 

Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangannya. 

i) Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: Syariftullah 2014 dengan judul: “Penerapan Metode Index Card 

Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas II SD Negeri Poto 

Tano Tahun Pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan metode index card match dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas II SDN Tano Kecamatan Poto Tano pada mata pelajaran IPA. Hal ini 

ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu 

masing-masing 64,86% untuk siklus I, dan 91,89% untuk siklus II. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu: Hasil belajar IPA di SDN 

01 Peresak masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya metode yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam lingkungan sekolah belajar 

harusnya di lakukan dengan situasi dan kondisi yang menyenangkan, aktif dan 

inovatif. Kenyataan yang dapat dilihat adalah banyak siswa yang kurang 

bersemangat dalam proses pembelajaran, hali ini dikarekan dalam pelajaran IPA 
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guru hanya menerangkan materi dengan metode ceramah sehingga menyebabkan 

siswa kurang antusias dalam belajar. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran 

membutuhkan pemilihan metode yang tepat yang dapat mengaktifkan guru dan 

siswa agar diperoleh hasil belajar yang maksimal. Salah satu alternatif metode 

yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan 

metode index card match, karena metode ini dapat menciptakan suasana belajar 

yang aktif dan menyenangkan sehingga materi pelajaran yang disampaikan lebih 

menarik perhatian siswa. Penggunaan metode ini diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, hipotesis tindakan 

yang dapat digunakan adalah: “Jika metode index card match diterapkan secara 

optimal, maka dapat meningkatkan  hasil belajar IPA siswa kelas VB SDN 01 

Peresak Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

III. PELAKSANAAN  PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini di laksanakan di SDN 01 Peresak, Kecamatan 

Narmada. Waktu pelaksanaan tindakan kelas ini telah dilaksanakan pada 

semester genap tahun pelajaran 2015/2016. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VB 

SDN 01 Peresak yang berjumlah 22 orang yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 

12 siswa perempuan.  Observer pada penelitian tindakan kelas ini adalah  2 

orang,  yaitu Irwan, S.Pd (guru kelas VB) dan teman sejawat. 

Dalam penelitian ini ada dua faktor yang diteliti, yaitu: faktor siswa dan 

faktor guru. Faktor yang di teliti pada siswa, yaitu aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran serta hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan metode index card match . Adapun faktor yang diteliti pada 

seorang pendidik atau guru yaitu berupa aktivitas guru selama proses belajar 

mengajar dengan menggunakan metode index card match. 
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Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel 

tindakan. Definisi operasional variabel harapan, hasil belajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah nilai berupa angka yang diperoleh siswa melalui tes 

yang diberikan guru pada saat proses pembelajaran IPA dengan menggunakan 

metode index card match. Definisi operasional variabel tindakan, yaitu metode 

index card match merupakan  metode yang digunakan peneliti dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa, metode ini menyenangkan dan dapat 

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam 

penggunaan metode ini, yaitu:  membuat potongan-potongan kertas sebanyak 22 

siswa. Potongan kertas tersebut di bagi menjadi dua bagian. Sebagian kertas 

ditulis pertanyaan dan sebagian kertasnya lagi ditulis jawaban dari pertanyaan 

yang telah dibuat. Kemudian semua kertas dikocok sehingga tercampur antara 

soal dan jawaban. Setiap siswa mendapatkan satu kertas dan akan mencari 

pasangan dari kertas yang didapat. Setelah semua  siswa mendapatkan pasangan 

kertas lalu mereka duduk secara  berdekatan. Setiap pasangan secara bergiliran  

membacakan soal yang didapat dan selanjutnya soal tersebut dijawab oleh 

pasangannya. Proses pembelajaran diakhiri dengan membuat kesimpulan secara 

bersama. 

Rancangan penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus, yang  

masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan dan setiap pertemuan 

dilaksanakan dalam empat  jam pelajaran (4x35menit). Setiap siklus terdiri dari 4 

tahapan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada 

setiap akhir siklus diadakan evaluasi. 

Metode pengumpulan yang  digunakan adalah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai kegiatan pembelajaran baik aktivitas guru maupun aktivitas siswa 

dengan penerapan metode index card match. 
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2. Tes 

Tes merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

hasil belajar siswa dengan bentuk tes tertulis yang diberikan oleh peneliti. 

Instrument yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu: 

1. Lembar Obsevasi 

Lembar observasi terdiri dari  lembar observasi aktivitas guru dan lembar 

observasi aktivitas siswa. Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui 

aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dalam lembar 

observasi terdiri dari beberapa indikator dan masing-masing indikator terdapat 

beberapa deskriptor. 

2. Tes Hasil Belajar 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa digunakan instrument berupa tes. Tes 

yang diberikan berbentuk soal-soal pilihan ganda. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. 

Teknik analisis data yang digunakan, yaitu: 

1. Data Aktivitas Guru dan Data Aktivitas Siswa 

a. Data Aktivitas Guru 

Untuk menentukan data aktivitas guru yang dilakukan selama proses 

pembelajaran secara klasikal dilakukan dengan cara menilai setiap 

deskriptor masing-masing indikator, yang terdiri dari 7 indikator, dimana 

masing-masing indikator terdapat 3 deskriptor. 

Data aktivitas guru akan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dengan 

cara berikut: 

(1) Menentukan skor aktivitas guru diperoleh dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

(a) Skor 4 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan sangat baik 

(b) Skor 3 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan baik 

(c) Skor 2 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan kurang baik 

(d) Skor 1 diberikan jika deskriptor terlaksana dengan tidak baik 
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Banyaknya indikator   = 7 

Skor maksimal tiap indikator  = 4 

Banyaknya deskriptor   =  21 

Skor maksimal    = 21x4 = 84 

Skor minimal    = 21 x 1 = 21 

Skor maksimal ideal (SMi) = skor maksimal + skor   minimal 

                                 = 84 + 21 

                                  = 105 

(2) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDi) 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Mean Ideal (MI)           = ½ x SMi 

MI    =  ½ x 105 = 52,5 

Standar Deviasi Ideal (SDi)  =  ⅓ x MI 

                         =  ⅓ x 52,5 = 17,5 

(3) Menentukan kriteria aktivitas guru 

Untuk menentukan aktivitas guru digunakan skor standar seperti yang 

tertera pada tabel berikut ini (Nurkancana, dkk; 1990:100): 

                           Tabel  3.1 

             (Pedoman Kriteria Aktivitas Guru) 

 

Interval Interval Skor Kategori 

            X ≥ Mi + 1,5 SDi  X ≥ 78,75 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ X < Mi + 1,5 SDi 61,25≤ X <78,75 Baik 

Mi – 0,5 SDi ≤ X < Mi + 0,5 SDi 43,75≤ X <61,25 Kurang  Baik 

X < Mi – 0,5 SDi X <43,75 Tidak Baik 

 

Keterangan: 

Mi = Mean Ideal 



9 
 

SDi = Standar Deviasi Ideal 

X = Rata-Rata Skor Aktivitas 

Untuk data aktivitas guru dikatakan berhasil jika rata-rata skor guru 

untuk setiap aktivitas termasuk pada kriteria baik dan sangat baik, tetapi 

apa bila rata-rata skor aktivitas termasuk kriteria kurang baik dan tidak baik 

akan diperbaiki dan ditingkatkan pada pertemuan/ siklus berikutnya. 

b. Data aktivitas siswa 

Untuk menentukan data aktivitas siswa yang dilakukan dalam 

proses pembelajaran secara klasikal dilakukan dengan cara menilai setiap 

deskriptor masing-masing indikator, yang terdiri dari 7 indikator dan 

masing-masing  indikator terdapat 3 deskriptor. 

Data aktivitas siswa akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara 

sebagai berikut: 

(1) Menentukan skor aktivitas siswa diperoleh dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

(a) Skor 4 diberikan jika siswamelakukan deskriptor dengan sangat aktif 

(b) Skor 3 diberikan jika siswamelakukan deskriptor dengan aktif 

(c) Skor 2 diberikan jika siswamelakukan deskriptor dengan kurang aktif 

(d) Skor 1diberikan jika siswamelakukan deskriptor dengan tidak aktif 

Banyaknya indikator   = 7 

Skor maksimal tiap indikator  =  4 

Banyaknya deskriptor   =  21 

Skor maksimal    = 21 x 4 = 84 

Skor minimal   = 21 x 1 = 21 

Skor maksimal ideal (SMi) = skor maksimal + skor   minimal 

                                       = 84 + 21 

                                       = 105 

(2) Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDi) 

digunakan rumus sebagai berikut: 
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Mean Ideal (MI)  = ½  x  SMi 

MI    =  ½  x 105 = 52,5 

Standar Deviasi Ideal (SDi)  =  ⅓ x MI 

                =  ⅓ x 52,5 = 17,5 

(3) Menentukan kriteria aktivitas siswa 

Untuk menentukan aktivitas siswa digunakan skor standar 

seperti yang tertera pada tabel berikut ini (Nurkancana, dkk; 

1990:100): 

                                 Tabel  3.2 

             (Pedoman Kriteria Aktivitas siswa) 

 

Interval Interval Skor Kategori 

            X ≥ Mi + 1,5 SDi       X ≥ 78,75 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ X < Mi + 1,5 SDi 61,25 ≤ X <78,75 Aktif 

Mi – 0,5 SDi ≤ X < Mi + 0,5 SDi 43,75 ≤ X < 61,25 Kurang Aktif 

           X < Mi – 0,5 SDi      X < 43,75 Tidak Aktif 

 

Keterangan: 

Mi   = Mean Ideal 

SDi = Standar Deviasi Ideal 

X = Rata-Rata Skor Aktivitas 

Untuk data aktivitas siswa dikatakan berhasil jika rata-rata skor 

siswa untuk setiap aktivitas termasuk pada kriteria aktif dan sangat aktif, 

tetapi apabila rata-rata skor aktivitas termasuk kriteria kurang aktif dan 

tidak aktif akan diperbaiki dan ditingkatkan pada pertemuan/siklus 

berikutnya. 
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2. Data Hasil Tes Belajar 

1) Ketuntasan Individual 

Setelah mengalami proses belajar, siswa dikatakan tuntas apabila 

memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 65. 

               
              

             
      

   

                               (Purwanto, 2009:207) 

2) Rata-rata Hasil Tes Belajar 

Untuk menghitung skor rata-rata hasil tes belajar, dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

                            Me = 
  

 
 

                                               (Sugiyono, 2014:49) 

Keterangan: 

Me  = Mean (rata-rata) 

Σx  = Jumlah seluruh skor 

N    = Jumlah individu 

3) Ketuntasan Klasikal 

Menentukan hasil belajar siswa dilakukan secara klasikal yang ditentukan 

melalui rumus: 

  p =    
                           

       
 x 100% 

       (Aqib, 2009:41) 

Keterangan: 

p = Ketuntasan Klasikal 

Jika p ≥ 75% maka belajar dikatakan tuntas secara klasikal dan jika p< 

75% maka belajar dikatakan tidak tuntas. 
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Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 

a) Hasil belajar siswa dikatakan tercapai apabila mengalami peningkatan 

terhadap ketuntasan belajar secara klasikal, dimana minimal terdapat 75% 

siswa mendapat nilai ≥ 65 atau sesuai KKM yang telah ditentukan. 

b) Aktivitas mengajar guru dikatakan tercapai apabila terjadi peningkatan skor 

aktivitas guru pada setiap siklusnya dan minimal aktivitas guru berkategori 

baik (61,25 ≤ X <78,75). 

c) Aktivitas belajar siswa dikatakan tercapai apabila terjadi peningkatan skor 

aktivitas siswa pada setiap siklusnya dan minimal aktivitas siswa berkategori 

aktif (61,25 ≤ X <78,75). 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru, yaitu 65,5 dengan kategori baik. 

b) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa, yaitu 64 dengan kategori aktif. 

c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi, 

yaitu sebesar 68% dari 22 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 15 dan 7 

siswa yang tidak tuntas. Hasil tersebut kurang dari target KKM yang 

ditentukan, yaitu ≥65 dengan ketuntasan klasikal 75%. 

d) Berdasarkan hasi penelitian tersebut maka penelitian dianjutkan ke siklus 

II. 

2. Siklus II 

a) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru, yaitu 79,5 dengan kategori sangat 

baik. 

b) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa, yaitu 79 dengan kategori sangat aktif. 
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c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi, 

yaitu sebesar 81% dari 22 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 18 dan 4 

siswa yang tidak tuntas. 

d) Hasil tersebut menunjukan adanya peningkatan hasil dari siklus I ke siklus 

II serta memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian 

dihetikan di siklus II. 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil observasi 

aktivitas guru, hasil observasi aktivitas siswa dan data hasil belajar siswa pada 

sikus I dan II dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Siklus 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Niai rata-rata 

hasil belajar 

siswa 

Ketuntasan 

Klasikal 

Rata-

rata 

kriteria  Rata-

rata 

kriteria 

Siklus I 65,5 Baik 64 Aktif 64,54 68% 

Siklus II 79,5 
Sangat 

Baik 
69 

Sangat 

Aktif 
73,18 81% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil aktivitas guru dari 

sikus I sebesar 65,5 yang dikategorikan baik diperoleh dari jumlah indikator 

meningkat pada siklus II menjadi 79,5 dengan kategori sangat baik. Hasil 

aktivitas siswa siklus I sebesar 64 dikategorikan aktif meningkat pada siklus II 

sebesar 79 dengan kategori sangat aktif. Sedangkan ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa yang diperoleh dari standar KKM sebesar 65, yaitu 68% pada siklus 

I meningkat menjadi 81% pada siklus II. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDN 01 Peresak Tahun 

Pelajaran 2015/2016 pada siswa kelas VB mata pelajaran IPA dengan 

menerapkan metode index card match dapat diketahui bahwa: 

1. Hasil belajar siswa pada siklus I mendapat nilai rata-rata 64,54 dengan 

presentase ketuntasan klasikalnya 68% meningkat pada siklus II dan hasil 

belajar siswa mendapat nilai rata-rata 73,18 dengan presentase ketuntasan 

klasikalnya 81%. 

2. Aktivitas guru pada siklus I memperoleh rata-rata skor 65,5 dengan kategori 

baik meningkat pada siklus II menjadi 79,5 dengan kategori sangat baik. 

3. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 64 dengan kategori 

aktif meningkat pada siklus II menjadi 79 dengan kategori sangat aktif. 

 

Berdasarkan hasil penelitan, saran yang diajukan oleh peneliti 

adalah: 

a. Bagi Siswa 

Melalui penerapan metode index card match sudah semestinya siswa untuk 

memperoleh pembelajaran IPA yang menarik, menyenangkan dan 

memungkinkan bagi dirinya untuk memperoleh nilai yang maksimal. 

b. Bagi Guru 

Dalam proses pembelajaran guru harus menggunakan metode pembelajaran 

yang lebih beragam dan meningkatkan keterampilan khususnya penggunaan 

metode pembelajaran index card match, dengan demikian guru dapat 

menerapkan metode pembelajaran index card match pada mata pelajaran IPA 

sehingga tercipta pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan serta hasil 

belajar siswa dapat maksimal. 

 

 



15 
 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang bisa disosialisasikan kepada 

guru-guru sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan 

metode pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti 

Peneliti berikutnya agar mencoba menerapkan metode pembelajaran index 

card match pada materi lain yang sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 
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