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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN 

STRATEGI PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH PADA MATA 

PELAJARAN IPA Di KELAS IV MIN 10 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

ZURTINA  

 

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat sangat mempengaruhi tinggi 

rendahnya hasil belajar peserta didik. Di MIN 1 0  Ba nd a r  La m pu n g , strategi 

pembelajaran  yang digunakan guru IPA masih konvensional. Pembelajaran selama 

ini berpusat  pada guru dan komunikasi  berjalan satu arah. Metode ceramah  tidak 

memberi  ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuannya. Peserta 

didik pasif dan pembelajaran menjadi  membosankan. Sehingga hasil belajar IPA 

peserta didik  kelas IV MIN 1 0  Ba nd a r  La m pu n g  tergolong rendah. Oleh 

karena itu, perlu diadakan penelitian pada pembelajaran IPA dengan menerapkan 

strategi pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif serta dapat  

meningkatkan hasil belajar siswa. Strategi Index Card Match adalah suatu cara 

pembelajaran aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran dengan teknik mencari 

pasangan kartu indeks yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan Salah  satunya dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Index Card Match.  

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah penerapan Index Card 

Match dapat meningkatkan  hasil  belajar  peserta didik pada pembelajaran  IPA 

kelas IV MIN Kota Baru Tahun Pelajaran 2016?”. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data sejauh mana penerapan Index Card Match dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA peserta didik kelas IV MIN 10 Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 

research) dengan siklus berdaur ulang yang terdiri dari empat tahap yaitu (a) 

perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) observasi dan (d) refleksi. Data dikumpulkan 

melalui lembar observasi, studi dokumentasi, dan tes pada setiap siklus.  

Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa,   rata-rata   hasil   belajar   siswa 

mengalami peningkatan. Presentase   ketuntasan  juga  meningkat.   Pada  pra 

penelitian  presentase  ketuntasan  sebesar  37,5%. siklus  I sebesar  66,66% dan 

siklus II sebesar 87,05%. Demekian strategi pembelajaran Index Card Match dapat  

meningkatkan  hasil  belajar  peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas IV 

MIN 10 Bandar Lampung. 

 
 

Kata kunci : Hasil Belajar, IPA, pembelajaaran Index Card Match. 
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MOTTO 

 

                           

                    

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka 

tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia”. (QS. Ar-rad: 11)
1
 

 

                                                             
1
 Al-Qur’an dan terjemahannya, surat Ar-rad ayat 11 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa 

agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya  

sehingga diharapkan dapat  membuat perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkan untuk berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam kontek 

ini, pengajaran menurut Oemar Hamalik bertugas “mengarahkan proses 

pendidikan  agar mencapai sebagaimana  tujuan yang diinginkan”.
1
 

Pendidikan adalah “proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi 

potensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang dimilikinya”.
2
 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara”.
3
 

                                                             
1
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar ( Jakarta : Bumi Aksara, 2013 ), h. 79. 

2
 Sudarwan Danim, Pengantar Kependidikan: Landasan Teori dan 234 Metafora 

Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011),  h. 2 
3
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 

h. 4  



2 
 

Dalam perspektif agama Islam, meningkatkan pendidikan merupakan 

kewajiban bagi setiap orang yang beriman agar memperoleh ilmu 

pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan mereka. Hal ini 

dinyatakan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

                       

                     

                  

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.4 

 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah 

masalah lemahnya pelaksanaan proses pembelajaran yang diterapkan para 

guru di sekolah.
5
 Oleh karena itu, peranan strategi mengajar sebagai alat untuk 

menciptakan proses belajar mengajar  yang efektif sangatlah penting. Menurut 

Dewi Salma Prawiradilaga, strategi pembelajaran adalah upaya yang 

dilakukan oleh perancang dalam menentukan tehnik penyampaian pesan, 

penentuan strategi, dan  media, alur isi pelajaran, serta interaksi antara 

pengajar dan peserta didik.
6
  

 

                                                             
4
 Al-Quran dan terjemahnya, surat Al-Mujadalah Ayat 11. 

5
 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana, 

2013), h. 165 
6
 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran,  ( Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group, 2007 ), h.52. 



3 
 

Dari uraian di atas, maka dapat kemukakan bahwa kemampuan guru 

dalam memilih strategi pembelajaran yang baik merupakan syarat mutlak yang 

tidak dapat ditawar lagi karena hal ini dapat mempengaruhi proses pengajaran 

dan hasil belajar siswa. Untuk menyampaikan pelajaran dengan baik  dan agar 

siswa lebih mudah memahami pelajaran, maka guru  dituntut  terampil dalam 

memilih dan menggunakan metode pengajaran yang sesuai situasi dan kondisi 

yang dihadapinya. Dalam hal ini guru harus memiliki wawasan yang luas 

mengenai  berbagai kebaikan dan kelemahannya strategi.  

Berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas IV kurang meningkatkan kreativitas siswa, guru-

guru masih banyak menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu 

model pembelajaran yang dominan menerapkan metode ceramah dimana 

guru lebih aktif sehingga siswa menjadi pasif dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam di kelas dan suasana pembelajaran terkesan kaku yang 

mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan secara optimal 

sehingga siswa kurang termotivasi dalam proses pembelajaran.
7
 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

di atas adalah bagaimana memahami kedudukan strategi pembelajaran 

sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar. Kerangka berfikir yang demikian bukanlah suatu 

                                                             
7
 Observasi, MIN 10 Bandar Lampung kelas IV tahun pelajaran 2016 Semester ganjil, 25 

Agustus 2016  
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hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang 

guru.
8
 

Dari hasil analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang 

kedudukamn metode. Berikut penjelasannya : 

1. Metode sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik 

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode 

menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen 

lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik 

menurut Sudirman adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya, karena adanya perangsangan dari luar. Karena itu, 

metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat 

membangkitkan belajar seseorang. 

2. Metode sebagai Strategi Pengajaran   

Dalam kegiatan belajar mengajar, menurut Roestiyah guru 

harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif 

dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu 

langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai 

teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. 

Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran 

sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

3. Metode sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan  

Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam 

kegiatan belajar mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberi 

arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. 

Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah 

tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak diperlukan. 

Salah satunya adalah komponen metode. Metode adalah salah satu 

alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara 

akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. 

Guru sebaiknya menggunakan strategi yang dapat 

menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan 

sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.
9
 

Strategi adalah ilmu siasat perang, bahasa pembicaraan akal, untuk 

mencapai maksud atau tujuan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan 

cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh guru untuk menyampaikan 

materi pembelajaran sehingga akan memudahkan siswa menerima dan 

                                                             
8
 Syaiful Bahri Djamahar, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010) h.72 
9
 Ibid, h. 72-75 



5 
 

memahami materi pembelajaran yang akhirnya tujuan pembelajaran dapat 

dikuasai di akhir kegiatan belajar.
10

 

Strategi penyampaian pembelajaran sangat mempengaruhi minat 

belajar dan hasil belajar siswa. Hampir semua guru mata pelajaran termasuk 

Ilmu Pengetahuan Alam masih menggunakan strategi klasik seperti ceramah, 

yang kurang diminati oleh siswa dalam penerimaannya terhadap materi 

pelajaran.
11

 

Dalam pengertiannya, IPA berhubungan dengan mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan fakta, konsep, prinsip, tetapi juga merupakan proses penemuan. 

IPA diharapkan menjadi wahana bagi peserta didik untuk membekali diri 

sendiri dan alam sekitar, serta proses perkembangan lebih lanjut dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran menekankan pada penilaian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan potensi peserta didik.  

Berkenaan dengan mata pelajaran IPA di SD, IPA merupakan salah 

satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan dasar di Indonesia.
12

 

Menurut Wahyana, IPA adalah “suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara sistematis dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam”.
13

 

Menurut Prihantro Laksmi tujuan pembelajaran IPA di sekolah yaitu: 

1. Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia tempat 

hidup dan bagaimana bersikap. 

                                                             
10

 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 129 
11

 Syaiful Bahri Djamahar, Aswan Zain, Op. Cit. h. 72  
12

 Ahmad Susanto, Op. Cit, h. 165 
13

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu ( Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 141. 
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2. Menanamkan sikap hidup ilmiah. 

3. Memberikan keterampilan untuk melakukan pengamatan. 

4. Mendidik siswa untuk mengenal, mengetahui cara berkerja serta 

menghargai para ilmuan. 

5. Menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan 

permasalahan.
14

 

 

Strategi Index Card Match adalah strategi cara yang menyenangkan 

lagi aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran. Ia membolehkan peserta 

didik untuk berpasangan dan memainkan quiz kepada kawan sekelas.
15

 Tipe 

Index Card Match ini berhubungan dengan cara-cara untuk mengingat 

kembali apa yang telah mereka pelajari dan menguji pengetahuan serta 

kemampuan mereka saat ini dengan teknik mencari pasangan kartu yang 

merupakan jawaban atau soal sambil belajar mengenai suatu konsep atau 

topik dalam suasana menyenangkan. 

Biasanya guru dalam kegiatan belajar mengajar memberikan banyak 

informasi kepada siswa agar materi ataupun topik dalam program 

pembelajaran dapat 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. Hal ini sesuai yang dikemukakan Silberman bahwa “Salah satu cara 

                                                             
14

Ibid, h. 142 
15

 Mel Silbermen, Active Learning, Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: Yapendes, 

2001), h. 232 
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paling meyakinkan untuk menjadikan belajar tepat adalah menyertakan 

waktu untuk meninjau apa yang telah dipelajari”. 
16

 

Berikut ini dikemukakan Langkah-langkah penerapan strategi Index Card 

Match: 

a. Pada kartu index terpisah, tulislah pertanyaan tentang apapun yang 

diajarkan di dalam kelas. Buatlah kartu pertanyaan yang sesuai 

dengan jumlah siswa. 

b. Pada kartu terpisah, tulislah jawaban bagi setiap pertanyaan-

pertanyaan tersebut. 

c. Gabungkan 2 lembar kartu dan kocok beberapa kali sampai benar-

benar acak. 

d. Berikan satu kartu pada setiap peserta didik.  

e. Perintahkan peserta didik menemukan kartu permainannya. Ketika 

permainan dibentuk, perintahkan peserta didik yang bermain untuk 

mencari tempat duduk bersama.
17

 

Dari uraian di atas pengajaran IPA  dengan strategi Index Card Match 

menjadi suatu yang sangat penting. Pada mata pelajaran IPA, diharapkan 

siswa dapat memahami  dan menguasai berbagai hal yang termasuk dalam 

komponen materi yang dipelajari.  

 Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan penulis, diperoleh data 

tentang pelaksanaan proses pembelajaran hanya menggunakan metode 

ceramah. Sumber belajar berupa buku paket IPA yang jumlahnya hanya 

                                                             
16

 Armai Arif, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 

2002), h. 40 
17

 Hamruni, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Insan Madani), h. 162  
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sedikit, dan tidak cukup jika untuk 24 siswa, media belajar yang digunakan 

berupa papan tulis, tidak pernah menyampaikan tujuan pembelajaran, dan 

menjelaskan kompetensi dasar kepada perserta didik, dan tidak memberikan 

penghargaan atau hadiah  

kepada perserta didik yang berprestasi sehingga berdampak pada 

rendahnya hasil belajar siswa.
18

 

Dari hasil observasi pra survey peneliti terhadap peserta didik di MIN 

10, para peserta didik dalam prestasinya belum menunjukkan hasil yang 

maksimal. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV di 

MIN 10 Bandar Lampung Semester 1 Kec. Kedamaian Kota Bandar 

Lampung dapat di lihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1 

Nilai Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV di MIN 10 

Bandar Lampung 

 

No Nama Siswa Nilai KKM Keterangan 

1 Abelia Marta Dini 60 65 Tidak Tuntas 

2 Ade Saputra 60 65 Tidak Tuntas 

3 Ahmad Fahrid 50 65 Tidak Tuntas 

4 Ahmad Zundi Azizi 50 65 Tidak Tuntas 

5 Bunga Adelia Safitri 70 65 Tuntas 

6 Dianka Fitri Ramadhan 47 65 Tidak Tuntas 

7 Dehefa Fareli Arengga 55 65 Tidak Tuntas 

8 Ferdaniansyah 50 65  Tidak Tuntas 

9 Fadilla Bilqis H.N 70 65 Tuntas 

10 Ikbar Musyaf Putra. R 45 65 Tidak Tuntas 

11 Kasin Alia Kusuma 72 65 Tuntas 

12 Lailatun Nadiroh 90 65 Tuntas 

13 M. Roma Pria Tegar 65 65 Tuntas 

14 M. Sahrul Gunawan 63 65 Tidak Tuntas 

15 Marsela Anggraini 70 65 Tuntas 

16 Mulia Fadillah 65 65 Tuntas 

                                                             
18

Observasi Kelas IV Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam MIN 10 Bandar Lampung, 

tanggal 06 September 2016 
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17 Nuzul Qurais S 50 65 Tidak Tuntas 

18 Ruqoyah 55 65 Tidak Tuntas 

19 Revina Andani. W 85 65 Tuntas 

20 Selvi Puspita Sari 70 65 Tuntas 

21 Syaipin Nuha 60 65 Tidak Tuntas 

22 Syakila  60 65 Tidak Tuntas 

23 Umar Al-Faruq 45 65 Tidak Tuntas 

24 Zuhrotussifa 55 65 Tidak Tuntas 

   Sumber : Dokumentasi Nilai Guru IPA Kelas IV Tahun Pelajaran 2016 

 

Berdasarkan tabel di atas, ternyata dari 24 orang siswa, diketahui hasil 

belajar IPA yang belum tuntas mencapai nilai (KKM) yang telah ditetapkan  

yakni 65, sebanyak 15 orang dengan persentase 62,5%. Dengan demikian 

hanya ada 9 siswa yang mencapai nilai KKM atau dengan persentase 37,5%. 

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dapat 

dikatakan masih rendah. 

Melihat hasil belajar siswa masih rendah, dan berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara pada pra survey yang dilakukan di lokasi penelitian, 

penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang penulis lakukan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut : 

1. Strategi yang digunakan oleh guru  di MIN 10 Bandar Lampung kurang 

bervariasi. Proses belajar mengajar masih banyak menggunakan metode 

ceramah dalam mengajar sehingga peserta didik cendrung pasif di kelas. 

2. Peserta didik belum terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga materi 

yang diberikan menjadi sulit dipahami perserta didik. 
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3. Media pembelajaran IPA masih terbatas seperti hanya mengandalkan 

papan tulis, dan sumber belajar seperti buku cetak dan alat peraga 

pembelajaran IPA masih kurang. 

4. Kondisi kelas yang panas dan pengap sehingga peserta didik masih 

kurang nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka pembatasan masalah 

dalam  penelitian ini membahas tentang permasalahan guru masih 

menggunakan strategi klasik seperti ceramah, yang kurang diminati oleh 

siswa dalam penerimaannya terhadap materi pelajaran sehingga berdampak 

pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Dalam hal ini peneliti mengajukan 

solusinya dengan penerapan strategi Index Card Match dikelas IV MIN 10 

Bandar Lampung Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “apakah penerapan strategi Index Card Match dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA di MIN 10 Bandar Lampung Kota Bandar 

Lampung ?” 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Peneliti 

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran Index Card Match 
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dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV mata pelajaran IPA di 

MIN 10 Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai 

kontribusi dan sumbangan ilmiah unutk memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan, khususnya tentang penggunaan strategi Index Card 

Match di kelas IV pada mata pelajaran IPA di tingkat SD. 

b. Manfaat secara Praktis 

1) Bagi lembaga 

Sebagai bahan perumusan kebijakan program dalam hal 

penerapan metode mengajar pada mata pelajaran IPA guna 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan menjaadi acuan untuk 

meningkatkan potensi guru dalam mengajar, terutama untuk 

guru bidang studi IPA, serta meningkatkan kreativitas guru 

dalam menyampaikan ilmunya sehingga suasana belajar menjadi 

bermakna dan menyenangkan. 

3)  Bagi siswa 
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Dapat meningkatkan peran aktif dan motivasi belajar 

siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Bagi siswa, 

strategi ini dapat memberikan pengalaman langsung dalam 

proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

4)  Bagi peneliti 

Dapat menjadi masukan untuk mengembangkan strategi 

pembelajaran pada mata pelajaran lain yang hampir sama, serta 

memperluas khasanah pemikiran bagi peneliti dalam dunia 

pendidikan guru melatih kemampuan memahami dan 

menganalisis masalah-masalah pendidikan. 

. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Strategi Index Card Match 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh 

pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan 

dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu.
1
 

Menurut Kozna secara umum menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran dapat diartikan “sebagai setiap kegiatan yang dipilih, 

memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju 

tercapainya tujuan pembelajaran tertentu”.
2
 

b. Pembelajaran Index Card Match     

Index Card Match ini adalah strategi yang cukup menyenangkan 

yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan 

sebelumnya.
3
 Strategi Index Card Match ini adalah suatu strategi 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan dan 

                                                             
1
 Zainal Aqib, Model-model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), 

(Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 71 
2
Ibid, h. 68  

3
Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif di 

Perguruan Tinggi (Yogyakarta : CTSD, 2002), h. 64 
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bertujuan agar siswa mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar 

serta menumbuhkan daya kreatifitas. 

Kurniawati 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.
4
 

Tipe index Card Match ini berhubungan dengan cara-cara untuk 

mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari dan menguji 

pengetahuan serta kemampuan mereka saat ini dengan teknik mencari 

pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan.
5
 

Berdasarkan pendapat di atas, strategi pembelajaran Index Card 

Match merupakan strategi pembelajaran yang menuntut siswa untuk 

bekerja sama dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas 

apa yang dipelajari dengan cara yang menyenangknan. 

1). Bekerja sama 

Siswa saling bekerja sama dalam menjawab pertanyaan 

dengan mencocokkan kartu indeks yang ada ditangan mereka. dan 

                                                             
4
Ibid, h. 45 

5
 Ibid, h. 2 
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saling membantu untuk menyelesaikan pertanyaan dan 

melemparkan pertanyaan kepada pasangan lain. 

2). Tanggung jawab 

Siswa dilatih untuk bertanggung jawab menyelesaikan  

tugasnya dengan cara mendiskusikan bersama pasangannya. 

Dengan mendiskusikan bersama pasangannya maka peserta didik 

akan lebih mengerti dengan konsep materi yang sedang dipelajari. 

Karena pembelajaran ini dilakukan dengan suasana yang 

menyenangkan, maka diharapkan dapat meningkatkan semangat dan 

aktivitas peserta didik dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar 

bersama seperti ini dapat membantu memacu belajar aktif dan 

kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan kerjasama kelompok 

kecil yang memungkinkan untuk memperoleh pemahaman dan 

penguasaan materi.  

Dengan demikian strategi pembelajaran aktif tipe Index Card 

Match adalah suatu cara pembelajaran aktif untuk meninjau ulang 

materi pelajaran dengan teknik mencari pasangan kartu indeks yang 

merupakan jawaban atau soal sambil belajar mengenai suatu konsep 

atau topik dalam suasana menyenangkan. 

c. Kelebihan dan Kelemahan Strategi Pembelajaran Index Card 

Match 

1. Kelebihan Strategi Pembelajaran Index Card Match 

a) Menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar. 

b) Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian 

siswa. 
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c) Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan 

menyenangkan. 

d) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf 

ketuntasan belajar. 

e) Penilaian dilakukan bersama pengamat dan pemain 

2. Kelemahan Strategi Pembelajaran Index Card Match 

a) Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk 

menyelesaikan tugas dan prestasi. 

b) Guru harus meluangkan waktu yang lebih. 

Lama untuk membuat persiapan. 

c) Guru harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang 

memadai dalam hal pengelolaan kelas. 

d) Menuntut sifat tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk 

bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. 

e) Suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu 

kelas.
6
 

 

Dengan kelebihan dan kekurangan tersebut di atas, tentunya 

strategi ini perlu dicoba dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, 

tentunya dengan dukungan kemampuan guru untuk melasanakannya. 

 

d. Langkah - langkah Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Index 

Card Match 

1. Buatlah potongan-potongan sejumlah siswa yang ada dalam kelas. 

2. Bagi jumlah kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama. 

3. Tuliskan pertanyaan tentang materi yang telah diberikan 

sebelumnya pada setengah bagian kertas yang telah disiapkan, 

setiap kertas berisi satu pertanyaan. 
4. Pada separoh kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang tadi telah dibuat. 

5. Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan 

jawaban. 

6. Beri setiap siswa satu kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktifitas 

yang dilakukan berpasangan. Separuh siswa akan mendapatkan 

soal dan separuh yang lain akan mendapatkan jawaban. 

7. Mintalah siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika sudah 

ada yang menemukan pasangan, minta mereka untuk duduk 

                                                             
6
 Agus Suprijo, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013),  h. 138 
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berdekatan. Terangkan juga agar mereka untuk tidak memberitahu 

materi yang mereka dapatkan kepada teman yang lain. 

8. Setelah semua siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, 

minta setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan soal 

yang diperoleh dengan keras kepada teman-teman yang lain. 

Selanjutnya soal tesebut dijawab oleh pasangan-pasangan yang 

lain. 

9. Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan.
7
 

2. Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar 

a. Pengertian Pelajaran IPA  

IPA mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada di 

permukaan bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang 

dapat diamati indera maupun yang tidak dapat diamati dengan indera. 

IPA atau ilmu kealaman adalah ilmu tentang dunia zat, baik makhluk 

hidup maupun benda mati yang diamati. Wahyana mengatakan bahwa 

IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, 

dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala 

alam.
8
 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa IPA adalah 

suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum 

terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui 

metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap 

ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainya. 

                                                             
7
 Ibid, h. 139 

8
 Asih Widi Wisudaswati dan Eka Sulisyowati, Metodelogi Pembelajaran  IPA (Jakarta : 

Bumi Aksara,, 2014 ), h 12 
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IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar untuk 

memahaminya. Karakteristik tersebut menurut Jacobson & Bergman, 

meliputi: 

1. IPA merupakan kumpulan konsep prinsip, hukum, dan teori. 

2. Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati 

fenomena alam, termasuk juga penerapannya. 

3. Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam 

menyingkap rahasia alam. 

4. IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian 

atau beberapa saja. 

5. Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang 

bersifat objektif. 

IPA merupakan ilmu yang pada awalnya dikembangkan 

berdasarkan percobaan namun pada perkembangannya IPA diperoleh 

dan dikembangkan berdasarkan teori. Ada dua hal yang berkaitan 

dengan IPA yaitu sebagai pengetahuan yang berupa faktual, 

konseptual, prosedur dan metakognitif dan IPA sebagai proses kerja 

ilmiah saat ini objek IPA menjadi luas, meliputi konsep, proses, nilai, 

dan sikap ilmiah digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
9
 

Pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, 

proses ilmiah dan sikap ilmiah, selain itu, IPA dipandang pula sebagai 

proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur. Sebagai proses 

                                                             
9
 Ibid, h. 22  



20 
 
 
 
 
 

 
 

diartikan semua kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan 

tentang alam maupun untuk menemukan pengetahuan baru. Sebagai 

produk diartikan sebagai hasil proses, berupa pengetahuan yang 

diajarkan dalam sekolah atau di luar sekolah ataupun bahan bacaan 

untuk penyebaran atau dissiminasi pengetahuan. Sebagai prosedur 

dimaksudkan adalah metodologi atau cara yang dipakai untuk 

mengetahui sesuatu  yang lazim disebut metode ilmiah.
10

 

Pembelajaran sains merupakan pembelajaran berdasarkan pada 

prinsip-prinsip, proses yang mana dapat menumbuhkan sikap ilmiah 

siswa terhadap konsep-konsep IPA. Oleh karena itu, pembelajaran 

IPA di sekolah dasar dilakukan dengan penyelidikan sederhana dan 

bukan hafalan terhadap kumpulan konsep IPA
11

. 

 Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa pembelajaran IPA 

merupakan pembelajaran pada prinsip-prinsip, proses yang mana 

dapat menumbuhkan sikap ilmiah peserta didik terhadap konsep-

konsep IPA. Oleh karena itu pembelajaran IPA di sekolah dasar 

dilakukan dengan penyelidikan sederhana dan bukan hafalan terhadap 

kumpulan konsep IPA. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut 

pembelajaran IPA akan mendapat pengalaman langsung melalui 

pengamatan, diskusi dan penyelidikan sederhana. Pembelajaran yang 

demikian dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa yang diindikasikan 

                                                             
10

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Konsep ( Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h.136-

137 
11

 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana, 

2013), h. 17 
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dengan merumuskan masalah, menarik kesimpulan, sehingga mampu 

berfikir melalui pembelajaran IPA. 

b. Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (MI)  

Pembelajaran sains di sekolah dasar dikenal dengan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Konsep IPA di sekolah 

dasar merupakan konsep yang masih terpadu karena belum 

dipisahkan secara tersendiri, seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan 

fisika.
12

 

Tujuan pembelajaran IPA adalah memahami konsep-konsep 

IPA yang benar sesuai dengan ilmiah dan bisa menjawab persoalan-

persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dalam 

pemahaman konsep-konsep IPA tidak disertai dengan pengaruh 

langsung dengan kehidupan nyata maka siswa akan berusaha 

menghubungkan sendiri konsep IPA dengan apa yang mereka jumpai 

pada kehidupan nyata.
13

 

Adapun tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam 

Badan Nasional Standar  Pendidikan (BSNP) dimaksudkan untuk : 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-

Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antar IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

                                                             
12

 Ibid, h. 171 

 
13

 Asih Widi Wisudawati dan Eka Sulistyowati, Op.Cit. h. 234. 
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4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP.
14

 

 

Tujuan tersebut kiranya semakin jelas bahwa hakikat IPA 

semata mata tidaklah pada dimensi pengetahuan (keilmuan). Tetapi 

lebih dari itu, IPA lebih menekankan pada dimensi nilai, dimana 

dengan memperhatikan keteraturan di alam semesta akan semakin 

meningkatkan keyakinan akan adanya sebuah kekuatan yang Maha 

Dahsyat yang tidak dapat dibantah lagi, yaitu Allah SWT. 

Dengan dimensi ini IPA hakikatnya mentautkan antara aspek 

logika material dengan aspek jiwa spiritual, yang sementara ini 

dianggap cakrawala kosong. Karena suatu anggapan antara IPA dan 

agama merupakan dua sisi yang berbeda dan tidak mungkin 

dipersatukan satu sama lain dalam satu bidang kajian. Padahal 

senyatanya terdapat benang merah ketertautan di antara keduanya. 

Sekalipun sebagian ilmuan mengatakan bahwa IPA tidak 

menjangkau nilai-nilai moral atau etika, juga tidak membahas nilai-

nilai keindahan (estetika), tetapi IPA mengandung nilai-nilai tertentu 

yang berguna bagi masyarakat. yang dimaksud nilai disini adalah 

sesuatu yang dianggap berharga yang terdapat dalam IPA dan menjadi 

                                                             
14

 Ahmad Susanto, Op. Cit. h. 171 
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tujuan yang akan dicapai. Nilai-nilai yang dimaksud bukanlah nilai-

nilai nonkebendaan. 

c. Materi IPA 

Menurut Kurikulum 13, pelajaran IPA di sekolah dasar kelas IV 

semester II membahas beberapa materi yaitu: 

1. Hubungan Sumber Daya Alam dengan Jenis Pekerjaan 

a. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya 

alam yang tersedia melimpah di alam. 

b. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber 

daya alam yang jumlahnya terbatas. 

2. Pemanfaatan teknologi modern 

 Berdasarkamn teknologi yang digunakan, peralatan terbagi 

menjadi peralatan sederhana dan modern. 

3. Kegunaan Air dalam Kehidupan 

 Manusia membutuhkan air untuk keperluan sehari-hari, 

tumbuhan membutuhkan air untuk melakukan fotosintesis, dan 

hewan membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. 

4. Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Alam 

 Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara 

maksimal akan memberikan manfaat bagi manusia, seperti 

meningkatkan kemajuan teknologi dan kesejahteraan umat 

manusia. 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
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keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.
15

  

Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang 

pendidikan, hal ini berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan 

sangat tergantung pada keberhasilan proses belajar siswa di sekolah 

dan lingkungan sekitarnya.
16

. 

Teori belajar menurut J. Bruner, yaitu belajar tidak untuk 

mengubah tingkah laku seseorang tetapi untuk mengubah kurikulum 

sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar lebih 

banyak dan mudah.
17

 Jadi belajar adalah suatu kegiatan yang merubah 

tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan belajar perlu 

ada interaksi dengan lingkungan tersebut sehingga fungsi kecerdasan 

semakin berkembang. 

Sementara itu, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar.
18

 Hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi 

dan keterampilan. Menurut Gagne hasil belajar berupa : 

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan, maupun 

tulisan. 

                                                             
15

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 2 
16

 Asep Jihad, Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), 

h.1 
17

Slameto, Op.Cit, h. 11 
18

Asep Jihad,Op.Cit, h. 14 



25 
 
 
 
 
 

 
 

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan 

mempersentasikan konsep dan lambang. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan aktifitas kognitif sendiri. 

4. Keterampilan motorik yaitu keterampilan melakukan 

serangkaian gerak jasmani dalam urusan gerak dan 

koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

tersebut. Sikap merupakan kemampuan menjadikan 

nilai-nilai sebagai standar perilaku.
19

 

 

Menurut A.J. Romizowski hasil belajar merupakan keluaran 

(outputs) dari suatu sistem pemperosesan masukan (input). Masukan 

dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi sedangkan 

keluarannya adalah perbuatan atau kinerja (performance).
20

 

Jadi hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah melakukan proses pembelajaran dalam mencapai suatu 

tujuan pembelajaran. Sehubungan dengan hal inilah keberhasilan 

proses mengajar itu dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf. 

Tingkatan keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:  

1.  Istimewa/maksimal      :            Apabila seluruh bahan pelajaran yang 

diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa. 

2.  Baik sekali/optimal      : Apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) 

bahan pelajaran yang diajarkan dapat 

dikuasai oleh siswa. 

3.  Baik/minimal               : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan 

                                                             
19

 Agus Suprijo, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013),  h. 6 
20

Asep Jihad, Abdul Haris, Op.Cit, h. 14 
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hanya 60% s.d. 75% saja dikuasai oleh 

siswa. 

4.  Kurang                         : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan 

kurang dari 69% dikuasai oleh siswa.
21

 

 

b. Jenis-jenis Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan salah satu bagian dari tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. Menurut Gagne membagi lima 

kategori hasil belajar yaitu: 

1. Informasi verbal, 

2. Keterampilan intelektual, 

3. Strategi kognitif, 

4. Sikap, dan  

5. Keterampilan motoris. 

Dalam sistem pendidikan nasional tujuan instruktual, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar dan Benyamin Bloom yang 

secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah yaitu: 

1. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, evaluasi. 

a) Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-

ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama, 

                                                             
21

 Syaiful Bahri Djamahar, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010) h. 107 
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istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa 

mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya.  

b) Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti 

atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui 

tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.  

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang 

setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. 

c) Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan 

atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-

metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan 

sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkret.  

d) Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian 

yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara 

bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-

faktor lainnya.  

e) Sintesis adalah kemampuan berfikir yang merupakan 

kebalikan dari proses berfikir analisis. Sisntesis merupakan 

suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur 

secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang yang 

berstruktur atau bebebentuk pola baru.  
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f) Penilaian/penghargaan/evaluasi merupakan kemampuan 

seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu 

kondisi, nilai atau ide, misalkan jika seseorang dihadapkan 

pada beberapa pilihan maka ia akan mampu memilih satu 

pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau 

kriteria yang ada. 

2. Ranah afektif dengan sikap dan nilai yang terdiri dari lima aspek 

yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. 

3. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak individu yang terdiri dari beberapa 

aspek yaitu gerakan reflek, keterampilan gerakan dasar, 

kemampuan harmonis atau ketepatan, gerakan keterampilan 

komplek dan gerakan ekspresif dan interpretatife. Jadi ketiga hasil 

belajar yang telah dijelaskan di atas perlu diketahui oleh guru 

dalam rangka merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat-

alat penilaian, baik tes maupun buku tes.
22

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

secara umum faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya 

adalah faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Slameto faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar adalah : 

                                                             
22

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Rosda Karya, 
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1. Faktor-faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam individu 

yang sedang belajar yaitu meliputi :  

a. Faktor jasmani (kesehatan dan cacat tubuh) 

   Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan 

beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit 

sedangkan cacat tubuh sesuatu yang menyebabkan kurang 

baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. 

b. Faktor psikologi (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan) 

c. Faktor kelelahan Kelelahan dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 

(bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah 

lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat 

dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga 

minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

2. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu yang 

sedang belajar meliputi : 

a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan) 

b. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 
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alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas 

ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah). 

c. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat)
23

 

B. Kerangka Berpikir 

Dalam kegiatan belajar mengajar sangat penting menciptakan suatu 

kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa supaya bersemangat 

melakukan aktifitas belajar. Dengan proses pembelajaran yang bervariasi dan 

menumbuhkan daya tarik pada siswa maka diharapkan pada akhirnya  

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan pengamatan di kelas IV MIN 10 Bandar Lampung, 

pembelajaran IPA terasa menoton, menggunakan metode pembelajaran 

konvensional, sedangkan prestasi belajar IPA juga rendah. Strategi 

pembelajaran Index Card Match diharapkan dapat memecahkan masalah ini 

sehinnga proses pembelajaran di kelas tidak lagi menoton sehinngga prestasi 

belajar IPA siswa juga akan meningkat Berikut langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran yang peneliti tawarkan dapat dilihat skema di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor  yang Mempengaruhi, ( Jakarta : Rineka, 2013), h. 
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 Skema Kerangka Berpikir 

 

 

  

Tindakan 

Kondisi awal 

Kondisi Akhir 

Pembelajaran 

terpusat pada 

guru dan belum 

menggunakan 

strategi 

Masih 

kurangnya 

variasi 

dalam 

pembelajar

a IPA 
Hasil belajar 

IPA masih 

rendah 

Siklus 1 

menggunakan 

strategi Index 

Card Match 

 

Langkah-langkah  

pembelajaran: 

 Menjelaskan materi agar 

mencapai sasaran 

 Membuat potongan kertas 

menjadi dua bagian 

sebanyak siswa yang ditulis 

berisi  pertanyaan dan 

jawaban 

 memperhatikan siswa untuk 

mencari kartu pasangan 

 Setiap pasangan bergantian 

membacakan kartunya 

didepan 

 
siswa  tertarik pada 

pembelajaran IPA dan 

kreativitas guru meningkat 

Adanya peningkatkan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas 

IV 
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C. Hasil Peneitian yang Relevan 

Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian-penelitian yang  telah 

dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dijadiakan tititk tolak dalam 

melakukan penelitian. Oleh sebab itu, tinjauan terhadap  penelitian 

terdahulu sangat penting untuk mengetahui relevansi, diantaranya : 

1. Penelitian yang dilakukan Lindawati tahun 2014 yang berjudul “ 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui Penerapan Strategi 

Pembelajaran Index Card Match pada Mata Pelajaran IPA di MIN 

Panjang”. Menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan 

strategi pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dan peningkatan keaktifan  belajar siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan Umar Fauzi tahun 2014 yang berjudul “ 

Penerapan Strategi Pembelajaran Index Card match untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Perubahan Lingkungan pada 

siswa kelas IV MIN Ma’arif Kenalan. 

Dari hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

a. Pembelajaran dengan Strategi Index Card Match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa MIN Panjang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan strategi Index Card Match dalam 

pembelajaran IPA sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan 

dalam 3 siklus dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I dengan persentase 36%  

meningkat menjadi 71,77 nilai rata rata kelasnya dengan persentase 
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77,41% pada siklus II dan 75.48 nilai rata-rata kelasnya dengan 

persentase 87,09% pada siklus III. Berdasarkan nilai rata-rata dan 

ketuntasan belajar pada kegiatan pembelajaran siklus III. Maka 

dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan strategi Index Card 

Match meningkatkan hasil belajar IPA di MIN Panjang.
24

 

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi Index 

Card Match dalam pembelajaran IPA sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilaksanakan dalam 2 siklus dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV MI Ma’arif Kenalan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, keaktifan 

belajar siswa serta peningkatan sikap kerja sama yang baik antara 

siswa. Pada siklus I nilai rata-ratanya meningkat menjadi 71,67%  

dengan persentase 83.33% pada siklus II meningkat menjadi 83.25 

nilai rata-ratanya dimana semua siswa sudah mencapai nilai KKM, 

jika dipersentasekan 100%. Dari hasil penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran Index Card Match dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.
25

 

  Adapun perbedaan yang dimiliki penulis dari penelitian 

sebelumnya, penulis lebih menekankan pada penerapan strategi Index Card 

Match untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

                                                             
24

 Lindawati, Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Index 

Card Match Pada Mata Pelajaran IPA di MIN Panjang Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2014/2015. (Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung, 

2015), h. 59  
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IPA di MIN 10 Bandar Lampung Kecamatan Kedamaian Kota Bandar 

Lamapung. 

D. Hipotesis Tindakan  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi 

kebenarannya.
26

 Di katakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpula data. Jadi, hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban yang empiris dengan data.
27

 

Hipotesis pada penelitian tindakan kelas ini adalah “penerapan 

strategi Index Card Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

pada mata pelajaran  IPA di MIN 10 Bandar Lampung”. 
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 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Adi Mahasatya, 2004), h. 67 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan  R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013, h 85.  



34 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Secara umum ada  beberapa jenis penelitian seperti kuantitatif, 

kualitatif dan PTK. Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sempel, teknik pengambilan sempel pada umumnya dilakukan secara 

rondam, instrument, dan analisis data. 

Sedangkan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial 

dan masalah manusia dan pada pendekatan ini penelitian yang dihasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang yang diamati.
1
 

Berdasarkan jenis penelitian di atas yang dimaksud dengan 

metodologi penelitian adalah cara-cara menyelidiki dalam suatu usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. 

Sehubungan dengan  masalah dan tujuan peneliti maka metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah  penelitian tindakan kelas. Peneltian 

tindakan kelas ( PTK) adalah salah satu upaya yang dilakukan guru untuk 

meningkatkan kualitas dan tanggung jawab dalam pengelolan pembelajaran 

di kelasnya. dan proses pengkajian masalah didalam kelas melalui refleksi 

diri dalam upaya untuk memecahkan masalah dengan cara melakukan 

                                                             
1
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berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis 

setiap pengaruh dari perlakuan tersebut.
2
 

Istilah dalam bahasa Inggris adalah Classroom Action Research 

(CAR). Dari namanya sudah menunjukkan isi yang terkandung di dalamnya, 

yaitu sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Dikarenakan ada 

tiga kata yang membentuk kalimat tersebut, maka ada tiga pengertian yang 

dapat diterangkan. 

a. Penelitian, menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek 

dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan 

mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. 

b. Tindakan, menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja 

dilakukan dengan tujuan tertentu. 

c. Kelas, dalam hal ini tidak terkait pada pengertian ruang kelas, tetapi 

dalam pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dengan istilah 

Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima 

pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.
3
 

PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan 

memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Tujuan utama PTK adalah 

untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di kelas dan 

                                                             
2
Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kencana Prenada Meia Group, 

2009), h. 26.  
3
Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 2 
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meningkatkan kegiatan nyata guru dalam kegiatan pengembangan 

profesinya.
4
  

Menurut Harjadipuro bahwa PTK adalah suatu pendekatan untuk 

memperbaiki pendidikan melalui perubahan, dengan mendorong para guru 

untuk memikirkan praktik mengajar sendiri, agar kritis terhadap praktik 

tersebut dan agar mau untuk mengubahnya.
5
 

Menurut Jhon Elliot bahwa yang dimaksud dengan PTK ialah kajian 

tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan 

di dalamnya. Seluruh prosesnya, analisis, diagnosis, perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh menciptakan hubungan yang 

diperlakukan antara evaluasi diri dari perkembangan professional.
6
PTK ini 

dilaksanakan lebih satu siklus. Ada empat tahapan yang dilaksankan dalam 

Peneltian Tindakan Kelas yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan Tindakan, 

Pengamatan dan Refleksi.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 45 

5
 Enjah Takari R, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Genesindo, 2008), h. 6 

6
 Ibid, h. 5 

7
Ibid, h. 25-26 
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Gambar : 1 Tahapan dalam siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
8
  

 

B. Tahapan Tindakan 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, penulis merencanakan akan 

melaksanakan dua siklus. Hasil observasi dan tes atau penilaian dalam setiap 

siklus sebagai dasar untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MIN 10 Bandar Lampung. 

1.  Tahap Perencanaan 

Pada tahapan perencanaan ini peneliti menyusun rencana tindakan 

dan rencana penelitian yang hendak dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran IPA. Kegiatan perencanaan tersebut diantaranya: 

wawancara dengan guru mata pelajaran IPA, membuat Rencana 

                                                             
8
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2007 ), 

h. 16. 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Perencanaan Ulang 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Pengamatan 

Refleksi SIKLUS II 

Pelaksanaan Refleksi 
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Pelaksanaan Pembelajara (RPP) dengan menerapkan pembelajaran 

strategi Index Card Match.  

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yaitu implementasi atau penerapan isi 

rancangan pada penelitian ini dimulai dari persiapan cara 

a. Menyampaikan materi dengan baik,  

b. Menguasai materi dengan baik,  

c. Menguasai materi dengan baik kepada siswa dikelas yang diteliti. 

sehingga penyampaian materi lebih efektif dan efisien dan mudah 

diserap oleh siswa. Diharapkan siswa akan menguasai materi dengan 

baik, dan mengalami peningkatan hasil belajarnya. 

3. Tahap Pengamatan  

Pengamatan terhadap Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

dengan menggunakan lembar pengamatan aktifitas dan respon siswa 

serta guru sendiri. Pada prinsipnya tahap observasi ini dilakukan selama 

penelitian berlangsung atau selama proses pembelajaran IPA 

berlangsung, yang meliputi: absen (kehadiran) siswa, keaktifan siswa 

pada saat guru menjelaskan materi atau setelah menyampaikan materi 

ada timbale balik dari siswa. Dalam penelitian ini hasil pengamatan 

kemudian didiskusikan dengan guru mata pelajaran IPA yang bertujuan 

untuk memberikan pendapat mengenai proses dan hasil pembelajaran 

yang sedang berlangsung, memberi kritikan dan penjelasan masalah-

masalah yang dihadapi. 
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4. Refleksi  

Kegiatan refleksi mencakup kegiatan analisis dan 

interprestasi atas informasi/hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan tindakan. Artinya bersama guru mengkaji, melihat 

dan mempertimbangkan hasil tindakan baik terhadap proses 

maupun terhadap hasil belajar siswa berdasarkan criteria 

keberhasilan yang ditetapkan. Tahap ini dilakukan terhadap ini 

dilakukan terhadap proses pembelajaran pada siklus pertama 

dan menjadi pertimbangan pada siklus yang kedua.  

C. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MIN 10 Bandar Lampung. Pada 

pembelajaran IPA kelas IV semester II tahun pelajaran 

2016/2017 

2. Waktu Penelitian 

Waktu Tahun penelitian akan dilaksanakan pada bulan 

Oktober – November di MIN 10 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2016 

3. Subjek Penelitian 

Sabjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 dengan jumlah 

24 siswa terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 12 orang 

di MIN  10 Bandar Lampung. 
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D. Teknik Pengumpul Data 

Untuk memperoleh atau mengumpulkan data-data dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode antara lain: 

1. Observasi 

  Observasi merupakan suatu teknik untuk pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta 

pencatatan secara sistematis.
9
 Observasi atau pengamatan sebagai alat 

penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu 

ataupun proses terjadinya sesuatu kegiatan yang dapat diamati, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.
10

 

  Metode ini digunakan untuk melihat, mengamati dan mencatat 

kondisi guru dan siswa pada saat proses pembelajaran IPA berlangsung. 

Observasi juga dilakukan untuk mengamati kemandirian belajar siswa 

dan aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung. Observer dipandu 

dengan lembar observasi yang telah disiapkan peneliti. Dalam 

penelitian ini peneliti berperan sebagai observer. Adapun yang diamati 

dalam lembar observasi adalah observasi pelaksanaan tindakan guru, 

observasi psikomotorik siswa dan observasi aktivitas belajar siswa. 

2. Wawancara (Interview) 

  Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

                                                             
9
Ibid, h. 30.  

10
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ( Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2009), h. 84. 
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mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak tidaknya pada pengetahuan dan 

keyakinan pribadi.
11

 

  Wawancara ini dilakukan secara semi struktur, yakni bentuk 

wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu, akan tetapi 

memberikan keleluasan untuk menerangkan lebih luas. Wawancara ini 

dilakukan terhadap guru mata pelajaran IPA. Wawancara ini disusun 

untuk mengetahui pendapat mereka tentang strategi Index Card Match 

dalam pembelajaran IPA. 

3. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. 

Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, 

laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan 

dokumen lainnya. 
12

 

  Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat 

dokumentatif yang berada di MIN 10 Bandar Lampung. Adapun data 

yang diambil melalui metode ini adalah foto kegiatan pembelajaran 

menggunakan strategi Index Card Match dan gambaran umum MIN 10 

Bandar Lampung. 

4. Tes 

                                                             
11

 Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 194. 

 
12

 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 87. 
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  Tes adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang 

perlu ditempuh) dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang 

pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas 

(baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus di jawab).
13

 Metode ini 

ditujukan kepada siswa untuk melihat bagaimana hasil belajar siswa 

setelah diterapkan strategi Index Card Match. 

E. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan tidak akan bermakna tanpa dianalisis yakni 

diolah dan diinterprestasikan. Oleh karena itu, pengolahan dan interprestasi 

data merupakan langkah penting dalam PTK. Menganalisis data adalah 

suatu proses mengelola dan menginterprestasikan data dengan tujuan untuk 

mendudukan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki 

makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian.
14

 

Data PTK sesuai dengan ciri dan karakteristik serta bentuk hipotesis 

PTK, analisis data diarahkan untuk mencari dan menemukan upaya yang 

dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa, 

analisis data dalm PTK bisa dilakukan analisis kualitatif dan analisis 

kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menentukan 

peningkatan proses belajar khususnya berbagai tindakan yang dilakukan 

guru, sedangkan analisis data kuantitatif digunakan untuk menentukan 

peningkatan hasil belajar siswa sebagai pengaruh dari setiap tindakan yang 

dilakukan guru. 

                                                             
13

Anas Sudijono,  Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 67. 
14

Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Kencana, 2009), h. 106  
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Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, dilakukan analisis 

hasil yang telah dicapai siswa dalam hasil tes evaluasi. Data observasi 

penelitian diberikan penilaian berupa angka yang dikategorikan dengan 

kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Analisis data secara sistematis 

dilakukan dengan tiga langkah: 

1. Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan data, pengabstrakandari transformasi data besar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam kaitan ini 

peneliti menajamkan analisis, menggolongkan atau 

mengkategorisasikan kedalam tiap permasalahn melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisaisikan 

data sehingga kesimpula-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasikan. 

2. Penyajian data, yakni penyajian sekumpulan informasi sistematis yang 

member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam kaitan ini peneliti berusaha menyusun data yang 

relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan 

memiliki makna tertentu. Prosesnya dilakukan dengan cara 

menampilkan dan membuat hubungan antara fenomena untuk 

memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak 

lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah verifikatif dilakukan 

sejak permulaan, pengumpulan data, pembuatan pola-pola, penjelasan 
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konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat serta 

proposisi.
15

 

Data mengenai hasil belajar diambil dari kemampuan kognitif 

peserta didik dalam memecahkan masalah dianalisis dengan menghitung 

rata-rata nilai dan ketuntasan belajar. 

a. Menghitung rata-rata 

Untuk menghitung nilai rata-rata digunakan rumus:
16

 

 

 

Keterangan : 

X :Rata-rata nilai 

∑X: Jumlah seluruh nilai 

N :Jumlah peserta didik 

b. Menghitung ketuntasan belajar 

Data yang diperoleh dari hasil belajar dapat ditentukan ketuntasan 

belajar menggunakan analisis deskriptif persentase dengan 

perhitungan: 

∑ peserta didik tuntas belajar  

   ∑ seluruh peserta didik 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

Beni Ahmad Saebeni, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 95-96. 
16

Sudjana, Metode Statistika  (Bandung: Tarsito, 2005), h. 67 

X= 
∑X 

 N 

x 100% 

1111000100% 
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F. Indikator Keberhasilan Penelitian 

Indikator keberhasilan adalah suatu kriteria yang digunakan untuk 

melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan PTK dalam meningkatkan atau 

memperbaiki mutu PBM di kelas. 

Untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan hasil penelitian, 

penulis menetapkan indikator keberhasilan penelitian, sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini diterapkan dalam ketuntasan belajar siswa secara 

individual, dengan kriteria kelulusan minimal 65. 

2. Secara klasikal dinyatakan tuntas apabila nilai siswa yang sudah tuntas 

mencapai 85% dari jumlah keseluruhan siswa. Pada penelitian ini 

indikator keberhasilan adalah meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

MIN 10 Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Index Card Match pada penelitian 

ini  dinyatakan berhasil jika materi yang disampaikan dikuasai oleh 

siswa secara tuntas. 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum MIN 10 Bandar Lampung 

Gambaran umum yang dinilai sebagai data pelengkap adalah merupakan 

data yang bersifat subyektif, yaitu data tentang kondisi sekolah, meliputi (1) 

Sejarah singkat berdirinya sekolah; (2) Usul pembukaan dan penegerian sekolah; 

(3) Letak geografis sekolah; (4) Visi dan misi sekolah; (5) Keadaan sekolah; (6) 

Keadaan Guru dan Karyawan sekolah; (7) Keadaan Peserta Didik; (8) Prestasi 

sekolah. 

1. Sejarah Berdirinya MIN 10 Bandar Lampung 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk 

mencerdaskan bangsa, serta agar pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan dan untuk mewujudkan pembangunan di bidang 

pendidikan di perlukan peningkatan dan penyempurnaan dalam pembangunan 

ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa. Dengan berdasarkan Berita Acara penyerahan tanah/bangunan 

tepatnya pada hari Jum’at tanggal 08 Maret 1996 Nomor: 

K/Mh.1/2/5/KS.01.1.347/1996. Bapak Hi. M. Yusuf selaku tokoh masyarakat 

menyerahkan tanah/bangunan untuk keperluan Madrasah yang bangunan 

tersebut berdiri tahun 1972 kepada Bapak Hi. Sarbini HS selaku pimpinan 

Madrasah pada saat itu. 
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Tanah : 

a. Alamat / Lokasi : Jl. Mayjend Sutiyoso No. 50 Kota Baru  

b. Luas Tanah : 41 x 12 M = 492 M
2
 

c. Hak atas Tanah : Milik PJKA 

 

Bangunan : 

a. Alamat / Lokasi : Jl. Mayjend Sutiyoso No. 50 Kota Baru 

b. Luas Bangunan : 10 x 32 M = 320 M
2
 

c. Konstruksi : Semi Permanen 

d. Jumlah lantai : Satu 

 

Penyerahan fisik tanah / bangunan di atas dilengkapi dengan dokumen 

tanah/bangunan berupa :  

Bangunan Sekolah : 

1. Ruang belajar 4 lokal 

2. Ruang kantor guru / impinan 1 lokal 

3. Kursi murid 110 buah 

4. Meja murid 72 buah 

5. Lemari guru / kantor 4 buah 

6. Rak Perpustakaan 2 buah dan buku-buku pelajaran 

 

2. Usul Pembukaan dan Penegerian Madrasah Ibtidaiyah 

Pada tanggal 11 Maret 1996 Pimpinan MIN Filial Kota Baru 

mengusulkan pembukaan dan penegerian : 

I. Madrasah 

1. Nama Madrasah : MIN Filial Kota Baru 

2. Alamat : Jl. Mayjen Sutiyoso No. 50 

3. Desa/Kelurahan : Kota Baru 

4. Kecamatan : Tanjung Karang Timur 

5. Kabupaten/Kodya : Bandar Lampung 
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II. Jumlah 

1. Murid : 283  orang 

2. Kelas : 4 ruang 

3. Guru Negeri NIP  : 9 orang 

4. Guru Honor/Swasta : 2 orang 

III. Status Tanah/Gedung :  Milik PJKA/Semi Permanen 

IV. Luas Tanah  :  41 x 12 M = 492 M
2
 

V. Luas Bangunan :  10 x 32 M = 320 M
2
 

 

Sejak pada tahun 1999/2000 Status MIN Filial Kota Baru telah berubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN Kota Baru), dalam kepemimpinan: 

1972 s/d 1995   Dipimpin oleh Bapak. M. Thohir 

1995 s/d 1998   Dipimpin oleh Bapak. Hi. Sarbini 

1998 s/d 2002   Dipimpin oleh Bapak. Thohiri 

2003 s/d 2005   Dipimpin oleh Bapak. Anwar Salam, A.Ma 

2005 s/d 2009   Dipimpin oleh Ibu. Mastika, S.Pd.I 

2009 s/d 2014 Dipimpin oleh Ibu. Dra. Hj. Wiwin Sriani, 

M.Pd.I 

2014 sekarang Dipimpin oleh Bapak. Suntari S.Ag 

 

Tepatnya tanggal 11 maret 1996 MI Filial Kota Baru megusulkan 

pembukaan dan penegerian dan pada tahun itu pula dikabulkan usul dari MI 

Filial menjadi MIN Filial Kota Baru yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sutioso 
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No. 50 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar 

Lampung dengan jumlah murid 

Ketika memulai jabatannya pada tahun 1995/1996 yang disahkan oleh 

departemen agama, Bapak Hi. Sarbini HS sebagai Kepala Madrasyah yang 

bary beserta dengan para dewan guru Madrasyah mengadakan evaluasi kinerja 

pada masa kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya dan juga menggagas 

langkah-lanhkah sperbaikan pengembangan Min Filial kedepan. 

Setelah mengadakan identifikasi dengan melihat berbagai hal yang 

harus dijaga sebagai prestasi kepemimpinan sebelumnya dan melakukan 

perbaikan serta pengembangan sehingga dilakukanlah berbagai macam 

pembenahan secara umum, baik dari segi pembangunan, perlengkapan kantor, 

administrasi sekolah dan lain sebagainya. Dan pada masa kepemimpinan 

bapak wahyudin yang puncaknya padda tahun pelajaran 1996/1997 siswa Min 

Filial mencapan 283an siswa. 

Kemudian pada tahun 1998 Bapak Hi.Sarbini HS digantikan oleh bapak 

Thohiri, sepeninggalan Bapak Hi. Sarbini HS iinilah siswa siswi yang ada di 

Min Filial semakin lama semakin berkurang.  

Kemudian pada tahun 1999 MIN Filial berubah nama menjadi MIN 

Kota Baru sehingga sekarang, adapun Bapak Thohiri memimpin MIN Kota 

Baru dari tahun 1998 hingga tahun 2002 dan pada tahun ini pula Bapak 

Thohiri digantikan oleh Bapak Anwar Salam, A Ma yang menjabat dari tahun 

2002 sampai tahun 2005, kemudian diadakan lagi pergantian Kepala 
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Madrasyah dari Bapak Anwar Salam kepada Ibu Mastika, S.Pd,I yang 

menjabat dari tahun 2005 hingga tahun 2009. 

Kemudian karena belum menjadi perubahan yang signifikan kemudian 

pemerintah yang dalam hal ini Kementrian Agama Provinsi Laampung 

mengadakan roling kepada Madrasyah dan itupun terjadi di MIN Kota Baru 

dimana yang tadinya dipimpin oleh Ibu Mastika, S.Pd.i digantikan oleh Ibu 

Dra. Hj. Wiwin Sriyani, M.Pd.i.  

Pada masa kepemimpinan Ibu Dra. Hj. Wiwin Sriyani, M.Pd.i ini 

diadakan perubahan besar-besaran baik dari segi fisik bangunan, kedisiplinan 

guru dan pegawai, bantuan kepada siswa yang kurang mampu dan juga 

pemberian seragam gratis kepada siswa-siswi baru, dengan itu semua 

kemudian berangsur-angsur siswa MIN Kota Baru kembali meningkat.    

Dibawah Pimpinan Bapak Suntari S.Ag saat ini Sedang diupayakan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran serta berupaya untuk 

menarik minat masyarakat supaya ada positif serta nilai lebih dalam 

menempuh pendidikan pada MIN 10 Bandar Lampung. 

3. Letak Geografis Sekolah 

Gedung MIN Kota Baru mempunyai 2 gedung sekolah yang pertama 

terletak di Jalan Mayjend Sutiyoso No. 50 Kota Baru Kecamatan Tanjung 

Karang Timur Bandar Lampung seluas 41 x 12 M = 492 M
2 

sedangkan luas 

bangunan gedung MIN Kota Baru seluas 10 x 32 M = 320M
2 

. Status 

Tanah/Gedung dari MIN Kota Baru milik PJKA/Semi Permanen. Dan gedung 



52 
 

 
 

kedua terletak di Jalan Hayam Wuruk Gang Abu Bakar 6 Kedamaian Bandar 

Lampung 

Adapun batas-batas lokasi MIN Kota Baru Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut : 

Sebelah Utara berbatasan dengan pemukiman penduduk 

Sebelah Selatan berbatasan dengan pemukiman penduduk 

Sebelah Timur berbatasan dengan pemukiman penduduk 

Sebelah Barat berbatasan dengan Lintas rel kereta api. 

Dilihat dari posisi sekolah tersebut, MIN Kota Baruberdekatan dengan 

kawasan pemukiman penduduk dan rel kereta api. Dan juga sekolah MIN 

Kota Barusangat ketat dengan persaingan karena berdekatan dengan sekolah-

sekolah SD negeri lainnya yang setingkat yang ada disekitar wilayah Kota 

Baru Bandar Lampung. Ketatnya persaingan terutama terjadi dalam masa 

penerimaan siswa baru, maupun dalam menumbuhkan dan menarik simpati 

serta kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. 

4. Visi dan Misi MIN 10 Bandar Lampung 

a. Visi MIN10 Bandar Lampung 

Siswa unggul, berprestasi dan seimbang dalam penguasaan IPTEK dan 

IMTAQ dengan karakter mandiri. 

b. Misi MIN 10 Bandar Lampung 

Adapun Misi MIN10 Bandar Lampung adalah : 

1. Membina warga sekolah menjadi manusia yang taat ajaran agama 

2. Mewujudkan warga sekolah yang berakhlak mulia 
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3. Menggali dan mengembangkan potensi dalam bidang IPTEK 

4. Meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga dan seni 

5. Membentuk manusia yang siap bersaing di era globalisasi 

6. Mengembangkan SDM yang handal, relegius 

7. Mengembangkan budaya mutu 

8. Meningkan pelayanan yang oprtimal 

9. Meningkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan 

10. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian 

11. Meningkatkan kualitas pembelajaran.  

5. Keadaan Sekolah 

a. Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan data dari sekolah pada tahun 2015/2016 sarana dan 

prasarana MIN 10 Bandar Lampung berjumlah 19 gedung dengan keadaan 

baik. Dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 6 

Keadaan Sarana dan Prasarana MI N 10 Bandar Lampung Tahun 

2015/2016 

 

No Ruangan /Gedung Jumlah 

1 Ruuang Kepala Sekolah 1 

2 Ruang Gur 1 

3 Ruang Kelas 9 

4 Ruang Perpustakaan 1 

5 Toilet Guru 1 

6 Toilet Siswa 1 

7 Rumah Penjaga 1 

8 Kantin  1 

9 Gudang 1 

10 Ruang UKS 1 
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 Jumlah 19 

Sumber : Dokumentasi sarana dan prasarana MIN 10 Bandar Lampung. 

 

6. Keadaan Guru dan Karyawan MIN 10 Bandar Lampung 

 

Keadaan guru MIN 10 Bandar Lampung pada tahun 2015/2016 sudah 

berjumlah 23 orang, dimana setiap guru sudah mempunyai tugasnya masing-

masing dengan bidang studi yang diajarkan. Guru dalam dunia pendidikan 

adalah orang yang sangat berperan disamping orang tua, karena guru bertugas 

memberikan bimbingan kepada muridnya agar mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat, berguna bagi diri sendiri dan masyarakat dan biasa 

mengamalkannya. Tanpa adanya guru dalam dunia pendidikan tidak akan 

berjalan dengan lancar, karena guru adalah seseorang yang patut digugu dan 

ditiru. Oleh karena itu penulis akan kemukakan tentang dewan guru yang 

bertugas dan mengajar di MIN 10 Bandar Lampung. 

Tabel 7 

Daftar Nama Dewan Guru dan Karyawan MIN 10 Bandar Lampung 

 

NO. Nama Jabatan 

1 Suntari, S.Ag Kepala Sekolah  

2 Daryati, S.Pd.I Guru Kelas V 

3 Dra. Hj. Permaisari Guru Kelas II 

4 Herawaty, A.Ma Guru Kelas I 

5 Herawati, S.Pd.I Guru Kelas III 

6 Elfina, S.Pd.I Guru Kelas VI 

7 Khodijah, S.Ag Guru Kelas I 

8 Dra. Hj. Nurlaili, MM.Pd Guru Kelas II 

9 Cik Nayu, S.Ag Guru Kelas IV 

10 Suwaibah, S.Pd.I Guru Kelas I 

11 Dra. Hj. Ummie Khoironie Guru Kelas I 

12 Imelda, M.Pd.I Guru Kelas II 

13 Emiyati, S.Pd.I Guru IPS 

14 Umiyanah, S.Pd.I Guru  Fiqh 

15 Retno Alfido, S.Pd.I Guru SKI 

16 Azmin. AM, S.Ag Guru Penjaskes 
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17 Devi Novita, S.Pd. Guru Kelas II 

18 Aswinni, S.Ag Guru Bahasa Arab 

19 Sugiyem, S.Pd.I Guru Kelas I 

20 Adi Saputro TU 

21 Najam Darma Pala, A.Md Guru Muatan Lokal 

22 Dhiyauddin, S.Pd.I Guru Kelas IV 

23 Mayka Prihartini, S.Pd.I Guru Kelas II 

24 Dwi Asmaniar, S.Pd.I Guru Bahasa Inggris 

25 Musholin, S.Ag Guru Aqidah Akhlak 

26 Masroham, S.Pd Guru Matematika 

27 Fania Satriana, S.Pd Guru IPA 

28 Eliyanah, S.Pd Guru Kelas I 

29 Mirza Joni Penjaga Sekolah 

Sumber : Dokumentasi MIN 10 Bandar Lampung 

7. Keadaan Peserta Didik MIN 10 Bandar Lampung  

Berdasarkan data dari sekolah jumlah siswa MIN 10 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2015/2016 yaitu sebanyak 465 siswa, yang terdiri dari 266 

siswa laki-laki dan 199 siswi perempuan yang terdiri dari 6 rombel kelas I, 4 

rombel kelas II, 2 rombel kelas III, 2 rombel kelas IV, 1 rombel kelas V dan 1 

rombel kelas VI dengan  rincian sebagai berikut : 

Tabel 8 

Keadaan Peserta didik MIN 10 Bandar Lampung tahun 2015/2016 

 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 I 100 71 171 

2 II 70 39 109 

3 III 27 27 54 

4 IV 43 47 90 

5 V 17 6 23 

6  VI 9 9 18 

Jumlah 266 199 465 

Sumber : Dokumentasi MIN 10 Bandar Lampung 

 

Adapun pengelolaan kelas tersebut adalah : 

a. Pengaturan tempat duduk rapi dan teratur; 
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b. Tata ruang kelas berjalan dengan aturan, adanya ventilasi udara, jendela, 

papan tulis dan berbagai macam gambar; 

c. Organisasi kelas berjalan dengan baik, dipimpin oleh ketua kelas dan 

aparatnya. 

d. Setiap kelas mempunyai buku jurnal kemajuan belajar kelas 

8. Prestasi Sekolah  

    Dalam segi prestasi MIN 10 Bandar Lampung cukup membanggakan 

dan  tergolong baik kendatipun masih ada sebagian kecil siswa yang belum 

memperoleh nilai yang diharapkan. Prestasi yang tergolong baik ini terbukti 

dengan banyaknya prestasi yang didapat di MIN 10 Bandar Lampung. 

Terutama dari kegiatan ekstrakkulikuler yaitu Pramuka, Marhcing Band,  

MIN 10 Bandar Lampung pernah menjadi juara 1 pramuka tingkat MI/SD se-

Bandar Lampung dan MIN 10 Bandar Lampung tidak jarang pula menjadi 

juara lomba tingkat daerah, baik di bidang akademik maupun non akademik. 

B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan dilapangan dengan 

melakukan observasi dan wawancara, serta dokumentasi maka gambaran tentang 

penerapan strategi pembelajaran Index Card Match pada mata pelajaran IPA di 

kelas IV MIN 10 Bandar Lampung dapat penulis jelaskan bahwa dalam penerapan 

strategi pembelajaran Index Card Match sudah berjalan dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 
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Siklus I 

Siklus I terdiri atas dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 15 November dan 17 

November 2016. Pembelajaran berlangsung selama 2 x 45 menit untuk setiap kali 

pertemuan. 

Siklus I pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 15 November 2016 

1. Perencanaan Tindakan 

a. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dalam mata pelajaran IPA pada materi Hubungan Sumber 

Daya Alan dengan Jenis Pekerjaan 

b. Menyiapkan  nilai dasar yaitu nilai IPA siswa pada pretest yang telah 

dilakukan sebelum tindakan siklus pertama dilaksanakan. 

c. Membuat skenario pembelajaran dengan konsep strategi Index Card 

Match. 

d. Membuat lembar kerja siswa dan kartu index. 

e. Menyiapkan lembar pengamatan/observasi 

f. Menyiapkan daftar nilai. 

g. Menyiapkan kartu index yang nantinya akan diberikan kepada siswa 

sehingga membentuk kelompok setiap kelompok terdiri dari dua siswa. 

Masing-masing siswa mempunyai tugas yang berbeda siswa 1 memegang 

kartu soal dan siswa 2 memegang kartu jawaban. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang 

telah disusun., dengan langkah-langkah kegiatan antara lain : 
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a. Kegiatan Pendahuluanu  

1) Guru memberi salam dan mengajak semua siswa berdoa 

2) Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian  

3) Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan yaitu tentang 

“Hubungan Sumber Daya Alan dengan Jenis Pekerjaan”. 

4) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang 

diharapkan 

b. Kegiatan Inti 

1) Siswa membaca teks hubungan sumber daya alam dengan jenis 

pekerjaannya 

2) Siswa melakukan tugas individu yaitu menceritakan keadaan wilayah 

tempat tinggal mereka dan jenis-jenis pekerjaan yang ada, serta 

menuliskannya dibuku. 

3) Siswa diingatkan untuk memprediksi jenis-jenis pekerjaan yang ada 

didaerah-daerah 

4) Guru membagikan kartu kepada siswa yang berupa pertanyaan dan 

jawaban  

5) Siswa berdiskusi untuk menemukan pasangan kartu 

6) Siswa maju untuk membacakan soal yang diperoleh selanjutnya soal 

tersebut dijawab oleh pasangan-pasangan lain 

7) Siswa kemudian saling menilai hasil diskusi pasangannya 

8) Siswa mengerjakan soal individu yang diberikan guru 
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9) Guru bersama dengan peserta didik mengoreksi hasil tes individu 

peserta didik. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru bersama-sama membuat kesimpulan hasil belajar pada hari itu 

2) Bertanya jawab tentang materi yang dipelajari 

3) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti 

4) Melakukan penilaian hasil belajar 

5) Guru menutup pelajaran dan berdoa bersama 

3. Observasi 

Berdasarkan pengamatan  dalam catatan lapangan dapat dilihat Pada saat 

diskusi suasana kelas berubah menjadi ramai, siswa masih banyak yang 

bingung dalam mencari pasangannya. Dan masih ada peserta didik yang 

belum menyelesaikan tugas mencari pasangannya sesuai dengan waktu yang 

ditentukan sehingga peneliti menambahkan waktu tambahan. Terlihat bahwa 

siswa belum terbiasa bahkan bisa disebut pertama kali menggunakan strategi 

Index Card Match seperti ini. Hal ini merupakan tuntutan guru untuk lebih 

bisa menguasai kelas secara keseluruhan. 

4. Refleksi 

 Pada tahap refleksi ini, guru dan peneliti mengidentifikasi kelemahan yang 

terdapat pada pembelajaran siklus I pertemuan pertama yaitu sebagai berikut : 

a. Peneliti masih belum dapat mengkondisikan siswa, sehingga suasana kelas 

berubah menjadi ramai pada tahap diskusi mencari pasangan kartu. 
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b. Banyak peserta didik yang masih bingung pada saat diskusi mencari 

pasangan kartu karena siswa masih belum terbiasa berdiskusi 

menggunakan strategi Index Card Match. 

c. Ketika siswa membacakan kartunya kedepan banyak siswa yang belum 

percaya diri dan masih malu-malu. 

d. Banyak peserta didik yang bekerja sama dalam mengerjakan kuis individu. 

 Untuk menyusun rencana pada siklus I pertemuan kedua maka perlu 

diadakan revisi rencana dari siklus I pertemuan pertama. Beberapa revisi yang 

yang disepakati antara peneliti dengan guru adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti harus lebih dapat mengkondisikan peserta didik dikelas agar 

pembelajaran didalam kelas dapat berjalan dengan lancar. 

b. Peneliti berkeliling mengawasi siswa dan membimbing  siswa yang 

mengalami  kesulitan dalam berdisuksi agar semua peserta didik dapat 

mendapatkan katu pasangannya. 

c. Peneliti memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik agar 

lebih dapat percaya diri  pada saat membacakan kartu hasil diskusi didepan 

kelas. 

d. Peneliti mengawasi peserta didik pada saat mengerjakan soal individu agar 

peserta didik tidak saling bekerja sama dalam menjawab soal tersebut. 

 

Siklus I Pertemuan Kedua Dilaksanakan pada hari Kamis, 17 November 2016 

1. Perencanaan 
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a. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dalam mata pelajaran IPA pada materi Barang dan Jasa 

Teknologi Sederhana dan Teknologi Modern 

b. Menyiapkan silabus  

c. Membuat skenario pembelajaran dengan konsep strategi Index Card 

Match 

d. Membuat lembar kerja siswa dan kartu index 

e. Menyiapkan lembar pengamatan/ observasi. 

f. Menyiapkan daftar nilai. 

g. Menyiapkan kartu index yang nantinya akan diberikan kepada siswa 

seingga membentuk kelompok setiap kelompok terdiri dari dua siswa. 

Masing-masing siswa mempunyai tugas yang berbeda siswa 1 memegang 

kartu soal dan siswa 2 memegang kartu jawaban. 

2.  Pelaksanaan 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang 

telah disusun., dengan langkah-langkah kegiatan antara lain : 

a. Kegiatan Pendahuluanu  

1) Guru memberi salam dan mengajak semua siswa berdoa 

2) Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian  

3) Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan yaitu tentang 

“Teknologi Sederhana dan Teknologi Modern”. 
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4) Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan 

mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan dan 

menyimpulkan 

b. Kegiatan Inti 

1) Siswa mengamati dua gambar yang ada di buku siswa dan 

mendiskusikan peralatan yang dipakai oleh kedua tukang kayu 

2) Siswa menjawab pertanyaan yang ada dibuku dengan kegiatan 

membandingkan gambar. 

3) Siswa mengamati gambar yang ada dibuku siswa dengan kegiatan 

membandingkan gambar, kegiatan ini dilakukan secara individu 

terlebih dahulu. Kemudian siswa berdiskusi dengan teman sebangku 

untuk mengecek jawaban mereka. 

4) Guru mengonfirmasi jawaban mereka. 

5) Siswa menyimpulkan tentang penggunaan teknologi. 

6) Guru membagikan kartu kepada siswa yang berupa pertanyaan dan 

jawaban. 

7) Siswa berdiskusi untuk menemukan pasangan kartu. 

8) Siswa maju untuk membacakan soal yang diperoleh selanjutnya soal 

tersebut dijawab oleh pasangan-pasangan lain 

10) Siswa kemudian saling menilai hasil diskusi pasangannya 

11) Guru memberikan post tes yang berupa 10 esay  

c. Kegiatan Penutup 

6) Guru bersama-sama membuat kesimpulan hasil belajar pada hari itu 
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7) Bertanya jawab tentang materi yang dipelajari 

8) Guru member kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti 

9) Melakukan penilaian hasil belajar 

10) Guru menutup pelajaran dan berdoa bersama 

3. Observasi 

Hal - hal yang diamati dalam siklus I pertemuan kedua adalah sebagai berikut: 

a. Pada saat mencari kartu pasangan masih terdapat siswa yang kesulitan 

mencari pasangannya. 

b. Masih terdapat siswa yang bekerja sama pada saat mengerjakan soal 

individu. 

c. Di akhir siklus I pertemuan kedua peneliti mengadakan post tes untuk 

mengetahui hasil peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang 

dilakukan pada pertemuan kesatu dan pertemuan kedua. 

Hasil belajar siswa pada siklus I bisa dilihat pada tabel berikut:  

Tabel  9 

Hasil Belajar  IPA Siswa Kelas V MIN 10 Bandar Lampung 

 Pada Siklus I  

 

No Nama Siswa Nilai KKM Keterangan 

1 Abelia Marta Dini   85 65 Tuntas 

2 Ade Saputra 70 65 Tuntas 

3 Ahmad Fahrid 60 65 Tidak Tuntas 

4 Ahmad Zundi Azizi 75 65 Tuntas 

5 Bunga Adelia Safitri 75 65 Tuntas 

6 Dianka Fitri Ramadhan 60 65 Tidak Tuntas 

7 Dehefa Fareli Arengga 60 65 Tidak Tuntas 

8 Ferdaniansyah 60 65  Tidak Tuntas 

9 Fadilla Bilqis H.N 75 65 Tuntas 

10 Ikbar Musyaf Putra. R 60 65 Tidak Tuntas 
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11 Kasin Alia Kusuma 70 65 Tuntas 

12 Lailatun Nadiroh 100 65 Tuntas 

13 M. Roma Pria Tegar 65 65 Tuntas 

14 M. Sahrul Gunawan 75 65 Tuntas 

15 Marsela Anggraini 70 65 Tuntas 

16 Mulia Fadillah 75 65 Tuntas 

17 Nuzul Qurais S 60 65 Tidak Tuntas 

18 Ruqoyah 70 65 Tuntas 

19 Revina Andani. W 85 65 Tuntas 

20 Selvi Puspita Sari 70 65 Tuntas 

21 Syaipin Nuha 60 65 Tidak Tuntas 

22 Syakila  85 65 Tuntas 

23 Umar Al-Faruq 75 65 Tuntas 

24 Zuhrotussifa 70 65 Tidak Tuntas 

Rata-rata 71 

Peserta didik yang tuntas 16 

Peserta didik yang tidak tuntas 8 

Persentase peserta didik yang tuntas 66,66% 

Persentase peserta didik yang tidak tuntas 33,33% 
 

 

4. Refleksi 

Pada tahap refleksi ini, guru dan peneliti mengidentifikasi kelemahan yang 

terdapat pada pembelajaran siklus I pertemuan ke dua : 

a. Pada saat mencari kartu pasangan masih terdapat siswa yang kesulitan 

mencari pasangannya karena pada saat guru menjelaskan materi siswa asik 

mengobrol dengan kawannya. 

b. Terdapat peserta didik yang masih bekerja sama pada saat mengerjakan 

soal individu. 

Untuk menyusun rencana pada pertemuan siklus II maka perlu di adakan 

perbaikan terencana dari siklus I. berdasarkan hasil dari refleksi siklus I, maka 

beberapa perbaikan yang disepakati antara peneliti dengan guru adalah sebagai 

berikut: 
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a. Peneliti akan memanggil siswa yang kesulitan dalam mencari pasangan 

kartu untuk mempelajari kembali materi yang telah dijelaskan dan diberi 

soal  

b. Peneliti tidak akan memberi nilai kepada peserta didik yang masih 

melakukan kerja sama saat mengerjakan soal kuis individu sebagai 

hukumannya. 

Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada hari senin, tanggal 22 November 2016 dan 24 

November 2016 dengan alokasi waktu 2 x 45 Menit. 

Siklus II Pertemuan pertama Dilaksanakan pada hari selasa, 22 November 2016 

1.  Perencanaan 

a. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dalam mata pelajaran IPA pada materi  kegunaan air dalam 

kehidupan 

b. Menyiapkan silabus  

c. Membuat skenario pembelajaran dengan konsep strategi Index Card 

Match 

d. Membuat lembar kerja siswa dan kartu index 

e. Menyiapkan lembar pengamatan/ observasi. 

f. Menyiapkan daftar nilai. 

g. Menyiapkan kartu index yang nantinya akan diberikan kepada siswa 

sehingga membentuk kelompok setiap kelompok terdiri dari dua siswa. 
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Masing-masing siswa mempunyai tugas yang berbeda siswa 1 memegang 

kartu soal dan siswa 2 memegang kartu jawaban. 

2. Pelaksanaan 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang 

telah disusun, dengan langkah-langkah kegiatan antara lain : 

a. Kegiatan Pendahuluanu  

1) Guru memberi salam dan mengajak semua siswa berdoa 

2) Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian  

3) Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan yaitu tentang 

“Kegunaan Air dalam Kehidupan”. 

4) Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan 

mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan dan 

menyimpulkan 

b. Kegiatan Inti 

1) Siswa membaca teks tentang kegunaan air dalam kehidupan 

2) Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada seputar teks 

3) Guru mengonfirmasi jawaban siswa dengan kegiatan diskusi kelas 

4) Guru membagikan kartu kepada siswa yang berupa pertanyaan dan 

jawaban. 

5) Siswa berdiskusi untuk menemukan pasangan kartu. 

6) Siswa maju untuk membacakan soal yang diperoleh selanjutnya soal 

tersebut dijawab oleh pasangan-pasangan lain 
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7) Siswa kemudian saling menilai hasil diskusi pasangannya 

8) Siswa mengerjakan soal individu yang diberikan guru 

9) Guru bersama dengan peserta didik mengoreksi hasil tes individu 

peserta didik. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru bersama-sama membuat kesimpulan hasil belajar pada hari itu 

2) Bertanya jawab tentang materi yang dipelajari 

3) Guru member kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti 

4) Melakukan penilaian hasil belajar 

5) Guru menutup pelajaran dan berdoa bersama 

3. Observasi 

Pada saat proses pembelajaran, hal-hal yang dapat diamati oleh peneliti 

adalah sebagai berikut : 

a. Pada tahap diskusi mencari pasangan kartu siswa tidak kesulitan mencari 

pasangannya dan memanfaatkan waktu dengan sesuai waktu yang telah 

ditentukan  

b. Pada saat membacakan kartu di depan masih ada pasangan yang belum 

percaya diri  

c. Pada saat mengerjakan soal individu masih ada peserta didik yang 

melakukan kerjasama antar teman sebangku. 

4. Refleksi  
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Pada tahap refleksi, guru dan peneliti mengidentifikasi kelemahan yang 

terdapat pada pembelajaran siklus II pertemuan pertama yaitu sebagai 

berikut: 

a. siswa sudah bisa memanfaatkan waktu yang telah ditentukan. 

b. Masih terdapat siswa yang belum percaya diri pada saat melakukan 

presentasi kelompok. 

c. Masih ada peserta didik melakukan kerjasama menukar jawaban antar 

teman sebangkunya. 

Untuk menyusun rencana pada pertemuan siklus II pertemuan kedua, maka 

perlu di adakan revisi terencana dari pertemuan siklus II pertemuan pertama. 

Beberapa revisi yang disepakati antara peneliti dengan guru adalah sebagai 

berikut:. 

a. Peneliti akan memberikan semangat kepada peserta didik untuk lebih 

dapat percaya diri untuk membaca hasil diskusi. 

b. Peneliti akan memberi hukuman berupa pengurangan point kepada siswa 

yang melakukan kerjasama pada saat mengerjakan soal individu atau 

kuis. 

Siklus II Pertemuan Ke II Dilaksanakan pada hari kamis, 24 November 2016 

1.  Perencanaan  

a. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dalam mata pelajaran IPA pada materi Pemanfaatan 

Pelesrtarian Sumber Daya Alam  

b. Menyiapkan silabus  
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c. Membuat skenario pembelajaran dengan konsep strategi Index Card 

Match 

d. Menyiapkan lembar pengamatan/ observasi. 

e. Menyiapkan daftar nilai. 

f. Menyiapkan kartu index yang nantinya akan diberikan kepada siswa 

seingga membentuk kelompok setiap kelompok terdiri dari dua siswa. 

Masing-masing siswa mempunyai tugas yang berbeda siswa 1 memegang 

kartu soal dan siswa 2 memegang kartu jawaban. 

2. Pelaksanaan 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 

disusun, dengan langkah-langkah kegiatan antara lain : 

a. Kegiatan Pendahuluanu  

1) Guru memberi salam dan mengajak semua siswa berdoa 

2) Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian  

3) Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan yaitu tentang 

“Pemanfaatan Pelesrtarian Sumber Daya Alam”. 

4) Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan 

mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan dan 

menyimpulkan 

b. Kegiatan Inti 

1) Siswa membaca teks tentang kegunaan air dalam kehidupan 

2) Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada seputar teks 
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3) Guru mengonfirmasi jawaban siswa dengan kegiatan diskusi kelas 

4) Guru membagikan kartu kepada siswa yang berupa pertanyaan dan 

jawaban. 

5) Siswa berdiskusi untuk menemukan pasangan kartu. 

6) Siswa maju untuk membacakan soal yang diperoleh selanjutnya soal 

tersebut dijawab oleh pasangan-pasangan lain 

7) Siswa kemudian saling menilai hasil diskusi pasangannya 

8) Guru memberikan test/soal yang berupa 1esay  

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru bersama-sama membuat kesimpulan hasil belajar pada hari itu 

2) Bertanya jawab tentang materi yang dipelajari 

3) Guru member kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti 

4) Melakukan penilaian hasil belajar 

5) Guru menutup pelajaran dan berdoa bersama 

3. Observasi 

Pada siklus II pertemuan kedua, hal – hal yang peneliti amati adalah : 

a. Peserta didik sudah mulai terbiasa dengan strategi pembelajaran Index 

Card Match 

b. Peserta didik sudah berperan aktif dalam melaksanakan diskusi dan 

antusias siswa mencari pasangannya lebih meningkat. 

c. Pada saat presentasi kelompok sudah tidak terlihat peserta didik yang 

mengobrol dengan anggota kelompoknya mereka antusias mendengarkan 
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penjelasan dari anggota kelompok lain yang sedang mempresentasikan 

hasil diskusi. 

d. Tidak ada peserta didik yang melakukan kerjasama saat mengerjakan soal. 

Untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai materi yang telah 

disampaikan, guru mengadakan post tes diakhir siklus II, post tes dikerjakan 

secara individu. Adapun hasil yang di peroleh peserta didik adalah sebagai 

berikut: 

Hasil belajar siswa pada siklus II adalah: 

  

Tabel  10 

Hasil Belajar  IPA Siswa Kelas IV MIN 10 Bandar Lampung 

 Pada Siklus II  

 

No Nama Siswa Nilai KKM Keterangan 

1 Abelia Marta Dini    90 65 Tuntas 

2 Ade Saputra 80 65 Tuntas 

3 Ahmad Fahrid 60 65 Tidak Tuntas 

4 Ahmad Zundi Azizi 80 65 Tuntas 

5 Bunga Adelia Safitri 90 65 Tuntas 

6 Dianka Fitri Ramadhan 80 65 Tuntas 

7 Dehefa Fareli Arengga 70 65 Tuntas 

8 Ferdaniansyah 60 65  Tidak Tuntas 

9 Fadilla Bilqis H.N 75 65 Tuntas 

10 Ikbar Musyaf Putra. R 60 65 Tidak Tuntas 

11 Kasin Alia Kusuma 75 65 Tuntas 

12 Lailatun Nadiroh 100 65 Tuntas 

13 M. Roma Pria Tegar 70 65 Tuntas 

14 M. Sahrul Gunawan 85 65 Tuntas 

15 Marsela Anggraini 95 65 Tuntas 

16 Mulia Fadillah 75 65 Tuntas 

17 Nuzul Qurais S 80 65 Tuntas 

18 Ruqoyah 80 65 Tuntas 

19 Revina Andani. W 85 65 Tuntas 

20 Selvi Puspita Sari 80 65 Tuntas 

21 Syaipin Nuha 75 65 Tuntas 

22 Syakila  90 65 Tuntas 

23 Umar Al-Faruq 85 65 Tuntas 
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24 Zuhrotussifa 70 65 Tuntas 

Rata-rata 78 

Peserta didik yang tuntas 21 

Peserta didik yang tidak tuntas 3 

Persentase peserta didik yang tuntas 87,5% 

Persentase peserta didik yang tidak tuntas 12,5% 
  

4. Refleksi 

Berdasarkan observasi pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua, 

proses pembelajaran yang berlangsung lebih baik dari sebelumnya, hasil 

belajar peserta didik juga meningkat dari siklus I. Hasil refleksi penelitian 

pada siklus II pertemuan kedua diperoleh sebagai berikut: 

a. Diskusi mencari pasangan kartu antar peserta didik sudah berjalan dengan 

baik, interaksi peserta didik dengan peneliti juga sudah berjalan lancar. 

b. Peneliti juga sudah dapat menempatkan diri sebagai motivator dan 

fasilitator. 

c. Kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah disajikan 

sudah baik sehingga tidak ada lagi peserta didik yang bekerja sama.  

d. Hasil belajar yang diperoleh sudah sesuai dengan indikator keberhasilan 

yang ingin dicapai. 

Berdasarkan refleksi yang dilakukan di siklus II ini, peneliti dan guru 

melihat adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dengan menerapkan strategi pembelajaran Index Card 

Match. Dengan demikian siklus dalam penelitian ini hanya sampai pada siklus II 

dikarenakan telah mencapai indikator keberhasilan sebesar 85%. 
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C. Analisis Data 

Dari hasil penelitian pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Index Card Match. dan hasil belajar peserta 

didik mengalami peningkatan dari siklus I sampai ke siklus II. Adapun rincian 

analisa data yakni sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di kelas IV MIN 10 

Bandar Lampung dilaksanakan dua kali pertemuan dalam seminggu. 

Pembelajaran IPA dilaksanakan setiap hari selasa dan kamis. Siklus I terdiri 

dari dua kali pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November dan 17 

November 2016. Pada siklus I pertemuan pertama dan kedua dihadiri oleh 24 

peserta didik, materi yang dipelajari adalah hubungan sumber daya alam 

dengan jenis pekerjaan dan teknologi sederhana, teknologi modern.. 

Sebelum menjelaskan materi, guru menginformasikan bahwa pada pertemuan 

hari ini akan dilaksanakan pembelajaran menggunakan s t ra t egi  

pembelajaran Index Card Match. Dalam kegiatan pembelajaran siswa 

membaca teks materi. Siswa menjawab pertanyaan dibuku. Kemudian guru 

mengonfirmasi jawaban peserta didik. 

Guru kemudian membagikan kartu kepada peserta didik yang berupa 

pertanyaan dan jawaban, satu peserta didik satu kartu. Kemudian peserta 

didik berdiskusi mencari temannya yang mendapat jawaban dari soal yang 

diperolehnya, demikian pula sebaliknya. Setelah peserta didik menemukan 
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pasangannya, peserta didik diminta untuk duduk sesuai pasangan yang 

diperolehnya. 

Kemudian setiap siswa yang mendapat soal harus mencari temannya 

yang mendapat jawaban dari soal yang diperolehnya, demikian pula 

sebaliknya. Setelah siswa menemukan pasangannya, siswa diminta untuk 

duduk sesuai pasangan yang diperolehnya. Sementara guru berkeliling 

memantau jalannya diskusi dan membantu peserta didik  yang mengalami 

kesulitan. Setelah diskusi    dilaksanakan selama 15 menit, Namun selama 

15 menit masih terdapat peserta didik yang belum menemukan pasangannya. 

Sehingga  guru  memberi  tambahan waktu selama 5 menit. Setelah semua 

siswa menemukan pasangannya, Guru meminta masing masing pasangan 

bergantian untuk membacakan didepan kelas dan dijawab oleh pasangan 

yang lain. Guru meminta kepada masing-masing pasangan untuk 

memperhatikan  temannya saat membacakan kartu soal yang diperoleh 

dengan suara keras agar didengar oleh teman-teman yang lain dan 

dijawab oleh pasangan lain, kemudian pasangannya membacakan 

jawaban dengan suara keras. Dalam  hal  ini,  apresiasi  peserta didik  

masih  kurang.  Hanya beberapa  peserta didik  yang  mampu menemukan 

pasangan kartu dan sedikit pula peserta didik yang mau memperhatikan  

ket ika  temannya  membacakan  ka rtu  soal , kebanyakan  mereka 

sibuk dengan pasangannyanya  masing-masing  dan mengobrol. kemudian 

setiap pasangan maju kedepan dan membacakan hasil  diskusinya,  guru 

memberikan penghargaan kepada masing-masing pasangan yang maju ke 
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depan kelas  dengan  tepuk  tangan  yang  meriah  dengan  diikuti  semua  

siswa. Setelah ssemua  siswa membacakan hasil diskusi   mereka,   guru   

mulai   membuat kesimpulan. Selanjutnya, setelah kegiatan diskusi peserta 

didik diberikan soal selama 15 menit. Para peserta didik tidak diperkenankan 

bekerjasama dan saling membantu. Guru mengingat kan peserta didik bahwa 

jika ada peserta didik yang berbuat curang dalam mengerjakan kuis ini, maka 

peserta didik yang bersangkutan tidak akan diberi nilai.    

  Setelah selesai diadakan  post  tes  guna  mengukur  pemahaman  

siswa  terhadap materi. Post tes terdiri dari 10 esay  yang dikerjakan dalam 

waktu 20 menit. Dalam mengerjakan post tes siswa juga tidak diperbolehkan 

bekerjasama ataupun membuka   buku.   Post   tes   siklus   I   berjalan   

dengan   lancar.   Guru   mulai mengumpulkan lembar post tes yang telah 

selesai dikerjakan oleh peserta didik dan mulai menyimpulkan  

pembelajaran. Guru juga memberitahukan bahwa pada pertemuan berikutnya 

pembelajaran IPA masih menggunakan strategi pembelajaran Index Card 

Match.   Guru   mengakhiri   pembelajaran   pada   siang   hari   itu   dengan 

mengucapkan salam. 

 

Tabel 11 

Persentase Hasil Belajar Peserta Didik Siklus I 

 

Siklus I 

 

   Jumlah    Prensentase Nilai 

Tuntas 

       Peserta Didik yang 

Mencapai KKM 

 

16 66,66% 

   Peserta Didik yang Tidak 

Mencapai KKM 

    8 

 

 

33,33% 
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Dari data hasil peserta didik siklus I, peserta didik yang mencapai 

KKM sebanyak 66% dan yang tidak mencapai KKM sebanyak 33%, dari 

tabel hasil belajar di atas dapat di simpulkan bahwa hasil belajar peserta didik 

dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan strategi pembelajaran Index 

Card Match. pada siklus I mengalami peningkatan tetapi belum mencapai 

target yang telah ditentukan yaitu 85%  dari jumlah peserta didik yang telah 

mencapai nilai diatas KKM 

2. Siklus II 

Pembelajaran IPA siklus II terdiri dari dua kali pertemuan dilaksanakan 

pada tanggal 15 November dan 17 November 2016. Dengan dihadiri oleh 24 

peserta didik, dengan materi Kegunaan Air dalam Kehidupan dan 

Pemanfaatan Pelestarian SDA. beberbagai pekerjaan. Pada saat proses 

pembelajaran peserta didik sudah mengalami perbaikan. Peserta didik 

nampak tidak kesulitan mencari pasangan kartu dan menjawab beberapa 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Siswa membaca teks materi yang akan 

dipelajari. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teks. Guru 

kemudian mengonfirmasi jawaban peserta didik dengan kegiatan diskusi 

kelas. Guru kemudian membagikan kartu kepada peserta didik yang berupa 

pertanyaan dan jawaban, satu siswa satu kartu. Kemudian peserta didik 

berdiskusi mencari temannya yang mendapat jawaban dari soal yang 

diperolehnya, demikian pula sebaliknya. Setelah peserta didik menemukan 

pasangannya, peserta didik diminta untuk duduk sesuai pasangan yang 

diperolehnya. Sementara guru berkeliling memantau jalannya diskusi. 
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Mereka sudah terbiasa dan mulai mempunyai trik yang tepat agar diskusi 

selesai pada waktunya. Tidak seperti pada siklus I yang mana masih butuh 

waktu tambahan untuk menyelesaikan diskusi. Guru meminta masing 

masing pasangan bergantian untuk membacakan didepan kelas dan 

dijawab oleh pasangan yang lain. Guru meminta kepada masing-masing 

pasangan untuk memperhatikan temannya saat membacakan kartu soal 

yang diperoleh dengan suara keras agar didengar oleh teman-teman yang 

lain dan dijawab oleh pasangan lain, kemudian pasangannya membacakan 

jawaban dengan suara keras. Setiap pasangan terlihat sudah selesai dalam 

diskusi. Guru  memberikan  apresiasi kepada setiap pasangan  dengan tepuk 

tangan meriah yang diikuti oleh teman-teman yang lain. Dan aktivitas siswa 

pun meningkat. Mereka semakin aktif dan antusias dalam menjalankan 

diskusi dan mencari pasangan kartu. serta lebih percaya diri dari 

sebelumnya. Kuis kemudian diberikan oleh guru setelah selesai diskusi. 

Kemudian pada bagian akhir diadakan post tes II. Seperti pada post tes 

siklus I, pada post tes siklus II ini siswa juga tidak diperkenankan 

bekerjasama dengan teman yang lain. Siswa juga tidak boleh membuka 

buku, sebab post tes ini bersifat individu, untuk mengetahui kemampuan 

peserta didik  dalam memahami materi menggunakan strategi pembelajaran 

Index Card Match. Post tes siklus II berjalan dengan sangat lancar. Tidak  

ada siswa yang  bertindak curang, dengan mencontek  pekerjaan  teman 

ataupun membuka  buku. Post tes juga dapat selesai tepat waktu. Sebelum  

menutup  pembelajaran,  guru menyimpulkan  kembali mengenai 
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pembelajaran yang telah dilaksanakan.  Setelah selesai menyimpulkan, guru 

menutup pembelajaran dengan doa  bersama  yang  diikuti oleh seluruh 

peserta didik. Kemudian diakhiri dengan salam penutup.  

 

Tabel 12 

Persentase Hasil Belajar Peserta Didik Siklus II 

Siklus II 

 

   Jumlah    Prensentase Nilai 

Tuntas 

Peserta Didik yang Mencapai KKM 

 

21 87,5% 

  Peserta Didik yang Tidak Mencapai KKM    3 

 

 

12,5% 

 

Dari data hasil peserta didik siklus II yang mencapai KKM sebanyak 

87% dan yang tidak mecapai KKM 12%, dari tabel hasil belajar di atas dapat 

disimpulkan  bahwa hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA 

dengan menggunakan strategi Index Card Match pada siklus II mengalami 

peningkatan dan telah mencapai target yang telah ditentukan dengan kriteria 

hasil belajar peserta didik yang mencapai KKM sebanyak 85%. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan teori Silberman Index card match merupakan salah satu 

strategi yang menyenangkan yang akan mengajak siswa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran. Index card match adalah salah satu teknik instruksional 

dari belajar aktif yang termasuk dalam berbagai reviewing strategis (strategi 

pengulangan). Tipe Index Card Match ini berhubungan dengan cara-cara 

belajar agar siswa lebih lama mengingat materi pelajaran yang dipelajari 

dengan teknik mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal 
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sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

menyenangkan.
1
 

Dari pernyataan tersebut dengan menggunakan strategi Index Card 

Match ini berpotensi Bertambahnya nilai yang diperoleh dalam pembelajaran 

IPA disebabkan oleh proses pembelajaran yang mendorong siswa berpikir 

dalam berbagai perspektif dan untuk mengingat kembali apa yang telah 

mereka pelajari dan menguji pengetahuan serta kemampuan mereka dengan 

teknik mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sambil 

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan.  

Pembahasan keberhasilan belajar dengan mengimplementasikan 

strategi pembelajaran Index Card Match dengan mengacu pada hasil 

pengamatan yang telah peneliti lakukan dan hasil yang diperoleh terhadap 

mata pelajaran IPA dengan diterapkan strategi pembelajaran Index Card 

Match mengalami peningkatan pada setiap siklus nya. Peneliti bersama guru 

IPA menilai penelitian dicukupkan sampai dengan siklus 2 karena telah 

mencapai target yang telah ditentukan peneliti yaitu 85% dari jumlah peserta 

didik yang mencapai nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah  tersebut yaitu 

65.  

 

 

                                                             
1
 . Silberman, Melvin L. 1996. Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject. 

Terjemahan Muttaqien, Raisul. 2006. Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif. 

Nusamedia. Bandung. 
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Nilai pencapaian hasil belajar peserta didik untuk masing-masing 

siklus dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 13 

Data Pencapaian Hasil Belajar Peserta Didik 

Silklus Jumlah Peserta Didik 

yang Mencapai KKM 

Persentase 

Nilai Tuntas 

Pra Survey 9 37.5% 

Siklus I 16 66,66% 

Siklus II 21 87,05% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan terhadap hasil 

belajar peserta didik. Pada pra survey hanya 9 peserta didik atau sebesar 39%  

siklus 1 hanya 16 peserta didik yang mencapai KKM dengan persentase 

66,66% akan tetapi pada siklus 2 terjadi peningkatan menjadi 87,05%. Data 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran Index Card Match telah berhasil 

membantu siswa untuk meningkatkan hasil belajar. 

Dengan demikian dengan berakhirnya siklus II ini tampak jelas 

terjadinya peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas IV MIN 10 Bandar Lampung. 

Peningkatan hasil belajar dari tahap pra siklus, siklus I dan siklus II 

dapat dilihat dari grafik dibawah ini: 
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Pra Survey Siklus I Siklus II

jumlah peserta didik yang
mencapai KKM

9 16 21

Persentase Nilai Tuntas 37.5 66.66 87.05
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Gambar: 2 

Grafik Hasil Belajar Peserta didik Kelas IV MIN 10 Bandar 

lampung 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dalam penelitian ini maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penggunaan strategi pembelajaran Index Card Match dalam pembelajaran IPA 

dilakukan dengan memasang dua buah kartu yang terdiri dari kartu soal dan 

jawaban. Dengan strategi ini siswa dilibatkan secara langsung agar materi yang 

diterima lebih berkesan. Dimana guru mengacak kartu yang terdiri dari kartu 

soal dan jawaban kemudian dibagikan kepada siswa selanjutnya siswa mencari 

pasangan antara soal dan jawaban dalam kartu tersebut dan mempersentassikan 

jawaban dalam kartu tersebut dan mempersentasikan dihadapan kawan-kawan. 

2. penerapan strategi  pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan Hasil 

belajar IPA siswa kelas IV MIN 10 Bandar Lampung. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata kelas yaitu pada tes awal pra 

penelitian tindakan rata-rata kelas sebesar 60, pada siklus I sebesar 71, dan 

siklus II sebesar 78. Presentase ketuntasan belajar siswa juga mengalami 

peningkatan. Pada pra penelitian 2,6%, siklus I 66,66%, dan 87,5% pada siklus 

II dimana semua siswa sudah mencapai nilai KKM, jika dipersentasekan 100%. 

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa strategi  pembelajaran Index 

Card Match dapat meningkatkan hasil belajar. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan adalah: 

1. Kepada pihak sekolah, diharapkan  dapat memberi pengetahuan  yang 

memadai kepada guru mata pelajaran mengenai  model pembelajaran yang 

beragam, dan menarik bagi peserta didik. 

2. Bagi   guru,   diharapkan   strategi Index card Match   dapat   menjadi   salah   

satu   strategi pembelajaran  alternatif  yang  dapat  digunakan  untuk  

meningkatkan hasil belajar peserta didik baik pada pembelajaran IPA maupun 

pada pembelajaran lainnya di MIN 10 Bandar Lampung. 

3. Untuk mengaktifkan siswa perlu melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

belajar mengajar agar siswa merasa senang dan merasa dihargai. 

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut agar prestasi belajar siswa lebih baik. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan  

bagi  peneliti-peneliti  selanjutnya  untuk  melakukan  penelitian lebih lanjut 

menggunakan strategi Index Card Match dan menerapkannya pada mata 

pelajaran yang beragam selain IPA. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

  

Satuan Pendidikan  : MIN 10 Bandar Lampung 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Tema 4 : Berbagai Pekerjaan 

Sub Tema 1 : Jenis-Jenis Pekerjaan 

Pembelajaran : 3 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 Siklus  : Ke I Pertemuan ke I 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 



2 
 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.4  Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan 

sumber daya alam dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 

4.4  Menyajikan teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber daya 

alam secara mandiri dalam teks bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku 

Indikator : 

 Menemukan informasi tentang teh dan proses pembuatannya melalui 

kegiatan membaca 

 Menyajikan cerita singkat tentang proses pembuatan teh setelah kegiatan 

membaca 

 

IPA 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.7  Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

4.7  Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang digunakan 

di kehidupan sehari-hari dan kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat 

dengan memanfaatkan teknologi tersebut 

Indikator : 

 Menjelasakan sumber daya alam di suatu daerah dan menghubungkannya 

dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada 
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IPS 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.5  Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan ekonomi 

4.5  Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan 

alam, sosial, budaya, dan ekonomi 

Indikator : 

 Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi geografis daerah 

tepat tinggal 

 Menjelaskan hubungan jenis-jenis pekerjaan dengan kondisi geografis 

lingkungan tempat tinggal melalui kegiatan membaca peta 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Dengan mengkaji bacaan tentang hubungan sumber daya alam dan 

pekerjaannya, siswa mampu menjelaskan hubungan sumber daya alam dan 

pekerjaan yang ada di daerah tersebut. 

 Setelah menganalisa gambar, siswa mampu mengidentifikasi pekerjaan-

pekerjaan yang ada di kebun teh secara rinci. 

 Setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan 

hubungan antara sumber daya alam dan kondisi geografis (dataran rendah, 

tinggi dan perairan). 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Menjelaskan hubungan antara pekerjaan dengan lingkungan tempat tinggal 

Hubungan Sumber Daya Alam dengan Jenis Pekerjaan 

Sumber daya alam (SDA) terbagi menjadi dua jenis, yaitu SDA yang 

dapat memperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. 
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a. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia 

melimpah di alam. Sumber 

daya ala mini terbentuk 

kembali secara alami 

maupun buatan. Contoh: 

tumbuhan, hewan, air, dan 

angin. 

b. Sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbaharui 

adalah sumber daya alam 

yang jumlahnya terbatas, sehingga dapat 

habis jika dimanfaatkan terus menerus. Sumber daya ala mini tidak dapat dibentuk 

kembali dalam waktu singkat. Contoh bahan tambang seperti emas, perak, batu 

bara, dan minyak bumi. 

Tumbuhan teh termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 

Ketika habis dimanfaatkan oleh manusia, tumbuhan the dapat dibudidayakan 

lagi dengan menanamnya kembali. Bagian tumbuhan teh yang dimanfaatkan 

manusia yaitu bagian daun. Daun the dimanfaatkan manusia untuk dibuat 

minuman dengan cara diseduh. Seiring dengan perkembangan teknologi , daun 

the diolah dan dikemas dalam bentuk yang lebih praktis. Daun the yang masih 

muda dipetik. Dikeringkan, digiling, dan akhirnya dikemas.   

Beberapa wilayah di indonesia mempunyai sumber daya alam yang khas. 

Wilayah penghasilan the yang terkenal yaitu Bogor, Bandung, Kaligua, dan 

Banyumas. Berikut bebepara daerah yang juga mempunyai sumber daya alam 

khas. 

a. Pangelangan, Jawa Barat, termasuk wilayah dataran tinggi. Berbagai sayuran dapat 

tumbuh dengan subur diwilayah ini. Sebagian penduduknya bekerja sebagai petani 

dan penjual sayur. 

b. Kalimantan terkenal dengan wilayah penghasilan batu bara. Sebagian besar 

penduduknya bekerja sebagai penggali tambang batu bara. 

Tanaman teh merupakan sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui  
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c. Daerah pesisir Cirebon, pesisir pemalang, pesisir sukabumi, dan daerah cilacap 

termasuk wilayah pantai. Sebagian besar penduduknya di daerah pantai bekerja 

sebagai nelayan.   

d. Jepara, Jawa Tengah, sebagai wilayah  

penghasilan kayu jati terkenal. Karena 

kondisi tanah yang cocok sehingga pohon 

jati dapat tumbuh subur. Karena hal 

tersebut, sebagian besar penduduk jepara 

bekerja sebagai pengukir kayu jati.   

     

 

E. STRATEGI PEMBELAJARAN  

 Pendekatan :  Saintifik 

 Strategi : Index Card Match, Permainan/simulasi, diskusi, dan tanya 

jawab. 

 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu 

tentang ” Hubungan Sumber Daya Alam dengan Jenis 

10 menit 

Sebagian besar penduduk jepara 

sebagaiai pengukir 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pekerjaan” 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

kompetensi dasar yang diharapkan. 

 

Inti  Siswa membaca teks hubungan sumber daya alam 

dengan jenis pekerjaan 

 Guru menjelskan pelajaran 

 Siswa melakukan tugas individu yaitu menceritakan 

keadaan wilayah tempat tinggal mereka dan jenis-jenis 

pekerjaan yang ada,  serta menuliskannya di buku.  

 Siswa mengamati gambar yang ada dibuku.  

 Siswa diingatkan untuk memprediksi jenis-jenis 

pekerjaan yang ada didaerah-daerah, misalnya pemetik 

teh di dataran tinggi dan nelayan di wilayah perairan.  

 Guru membagikan kartu kepada siswa yang berupa 

pertanyaan dan jawaban 

 Siswa berdiskusi untuk menemukan pasangan kartu 

 Siswa maju untuk membacakan soal yang diperoleh 

selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangan-

pasangan lain. 

 Siswa mengerjakan soal individu yang diberikan guru 

55 menit 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

20 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) 

 

 

G. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

  Gambar  

H. PENILAIAN  

 Tabel Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian 

Teknik Penilaian  Bentuk Instrumen Cheek 

Tes tertulis Essay   
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 Petujuk Penilaian : 

∑ peserta didik tuntas belajar  

∑ seluruh peserta didik 

 

 

Bandar Lampung, 1 November 2016 

Guru Kelas  Guru Praktek 

 

 

Cik Nayu, S.Ag                                     Zurtina 

NIP. 197610062007012022  NPM. 1211100096 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah MIN 10 Bandar Lampung, 

 

 

SUNTARI, S.Ag 

NIP. 197009151991031003 

 

 

 

 

 

 

  

x 100% 

1111000100% 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : MIN 10 Bandar Lampung 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Tema 4 : Berbagai Pekerjaan 

Sub Tema 2 : Barang dan Jasa 

Pembelajaran : 4 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Siklus : Ke I Pertemuan ke II 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 
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B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.3  Menggali informasi dari teks wawancara tentang jenis-jenis usaha dan 

pekerjaan serta kegiatan ekonomi dan koperasi dengan bantuan guru dan 

teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku 

4.3  Mengolah dan menyajikan teks wawancara tentang jenis-jenis usaha dan 

pekerjaan serta kegiatan ekonomi dan koperasi secara mandiri dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata 

baku. 

Indikator : 

 Menceritakan isi dari teks wawancara yang disajikan 

 Mengaplikasi penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung 

 

Matematika 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.13  Memahami luas segitiga, persegi panjang, dan persegi 

4.9  Mengembangkan, dan membuat berbagai pola numerik dan geometris 

Indikator : 

 Menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan luas segitiga 

 

IPA 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat 
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4.6  Menyajikan laporan tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya oleh 

masyarakat. 

Indikator : 

 Membedakan alat yang menggunakan alat berteknologi sederhana dan 

modern 

 Menyimpulkan jumlah barang yang dihasilkan dengan menggunakan alat 

berteknologi sederhana dan modern 

 

IPS 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.1  Mengenal manusia, aspek ke-ruangan, konektivitas antarruang, 

perubahan dan keberlanjutan dalam waktu, sosial, ekonomi, dan 

pendidikan 

4.1  Menceritrakan tentang hasil bacaan mengenai pengertian ruang, 

konektivitas antarruang, perubahan, dan keberlanjutan dalam waktu, 

sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam lingkup masyarakat di sekitarnya 

Indikator : 

 Membuat prediksi tentang akibat yang ditimbulkan karena pemanfaatan 

hutan yang berlebihan bagi manusia dan lingkungan 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mengamati gambar, siswa mampu membedakan peralatan dan hasil 

kerja dari penggunaan teknologi sederhana dan teknologi modern dengan 

teliti dan benar. 
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D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Pemanfaatan teknologi modern 

 

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Teknologi dapat mempermudah 

pekerjaan. Contohnya, pekerjaan cepat selesai dan hasil yang meningkat. 

Apakah yang dimaksud dengan teknologi produksi? Teknologi adalah 

kemampuan berlandaskan ilmu pengetahuan. Adapun produksi adalah kegiatan 

menghasilkan barang. Jadi, teknologi produksi adalah kegiatan menghasilkan 

barang berlandaskan pengetahuan. Teknologi produksi mengalami 

perkembangan. Perkembangannya selalu ke arah kemajuan. Teknologi produksi 

pada masa kini jauh lebih baik. Apabila dibandingkan dengan teknologi masa 

lalu. Teknologi produksi masa lalu bersifat sederhana. Hasilnya pun sangat 

terbatas. Teknologi produksi masa kini bersifat modern. Selain itu, banyak 

memberi kemudahan. Salah satu kemudahan itu adalah hasil produksi yang 

melimpah. Sumber daya alam perlu diolah sebelum dinikmati. Pengolahannya 

menggunakan teknologi. Salah satunya teknologi produksi. Teknologi produksi 

dalam pemanfaatannya menggunakan alat. Adanya teknologi produksi 

kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Kebutuhan hidup itu, seperti pangan, 

sandang, dan sebagainya. Berikut akan dibahas mengenai teknologi produksi. Di 

antaranya teknologi produksi pangan dan sandang. 

Dan dibawah ini adalah salah satu teknologi produksi berdasarkan 

perkembangan zaman. 

Amati gambar berikut!  
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Teknologi Sederhana dan teknologi Modern 

Semakin berkembangnya teknologi, maka pekerjaan manusia semakin 

mudah. Misalnya, dalam hal perkembangan alat-alat yang digunakan pada 

pekerjaan tertentu. Berdasarkamn teknologi yang digunakan , peralatan 

terbagi menjadi peralatan sederhana dan modern. 

 

Peralatan  : modern  

Hasil  : banyak karena menggunakan tenaga mesin 

Waktu  : cepat 

Biaya  : mahal 

 

Peralatan  : sederhana 

Hasil : Sedikit karena masih menggunakan 

senaga manusia 

Waktu  : lama 

Biaya  : terjangkau 

 Stika arang 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Zy_ZVt0Hqh0/VT4F85VvnXI/AAAAAAAACLk/WYuqHHJsNmk/s1600/membajak_sawah.gif
http://1.bp.blogspot.com/-Zy_ZVt0Hqh0/VT4F85VvnXI/AAAAAAAACLk/WYuqHHJsNmk/s1600/membajak_sawah.gif
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E. STRATEGI PEMBELAJARAN  

 Pendekatan :  Saintifik 

 Strategi  : Index Card Match, Permainan/simulasi, diskusi, tanya 

jawab dan penugasan 

 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu 

tentang ”Berbagai Pekerjaan”. 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengomunikasikan dan menyimpulkan. 

 

15 menit 

Inti  kegiatan membandingkan gambar, kegiatan ini dapat 

dilakukan secara individu terlebih dahulu. Kemudian 

siswa dapat berdiskusi dengan teman sebangkunya 

utuk mengecek jawaban mereka.  

 Guru menjelaskan dan mengonfirmasi jawaban siswa. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Siswa menyimpulkan tentang penggunaan teknologi 

dari kedua tukang kayu dengan mengisi tabel yang ada 

di buku siswa.  

 Guru membagikan kartu kepada siswa yang berupa 

pertanyaan dan jawaban 

 Siswa berdiskusi untuk menemukan pasangan kartu 

 Siswa maju untuk membacakan soal yang diperoleh 

selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangan-

pasangan lain. 

 Siswa kemudian saling menilai hasil diskusi 

 Guru memberikan soal/pos tes. 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) 

20 menit 
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G. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Gambar  

H. PENILAIAN  

 Tabel Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian 

Teknik Penilaian  Bentuk Instrumen Cheek 

Tes tertulis Essay   

 

 Petujuk Penilaian : 

∑ peserta didik tuntas belajar  

∑ seluruh peserta didik 

 

Bandar Lampung, 17 November 2016 

Guru Kelas  Guru Praktek 

 

Cik Nayu, S.Ag                                     Zurtina 

NIP. 197610062007012022  NPM. 1211100096 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah MIN 10 Bandar Lampung, 

 

 

SUNTARI, S.Ag 

NIP. 197009151991031003 

x 100% 

1111000100% 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : MIN 10 Bandar Lampung 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 1 

Tema 4 : Berbagai Pekerjaan 

Sub Tema 2 : Barang dan Jasa 

Materi :  Kegunaan Air dalam Kehidupan 

Pembelajaran : 5 

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 

 Siklus  : Ke II Pertemuan ke I 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

 



18 
 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.1  Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, 

gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

4.1  Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan 

tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. 

Indikator : 

 Mengolah teks laporan tentang sumber daya air 

 Membuat poster ajakan menghemat air 

 

PPKn 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.2  Memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-

hari di rumah, sekolah dan masyarakat 

4.2  Melaksanakan kewajiban sebagai warga di lingkungan rumah, sekolah 

dan masyarakat 

Indikator : 

 Membuat refleksi sikap tentang penggunaan air dalam keseharian 
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IPA 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.7  Mendeskrisikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat  

4.6  Menyajikan laporan tentang sumberdaya alam dan pemanfaatannya oleh 

masyarakat 

Indikator : 

 Menjelaskan manfaat air bagi kehidupan manusia 

 Menulis laporan tentang sumber daya alam 

 

SBdP 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.5  Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media karya kreatif 

4.1  Menggambar berdasarkan tema. 

Indikator : 

 Berkreasi membuat poster tentang menghemat air 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Dengan kegiatan membaca dan menganalisa gambar, siswa mampu 

menjelaskan manfaat air bagi kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang 

santun. 

 Dengan berdiskusi, siswa mampu membuat refleksi sikap tentang 

penggunaan air sehari-hari secara mandiri. 
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 Dengan kegiatan membaca, siswa mampu menjelaskan manfaat air bagi 

kehidupan manusia dengan tepat. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Menjelaskan kegunaan air dalam kehidupan 

Kegunaan Air dalam Kehidupan 

Salah satu kebutuhan makhluk hidup adalah air. Manusia membutuhkan air 

untuk keperluan sehari-hari, tumbuhan membutuhkan air untuk melakukan 

fotosintesis, dan hewan membutuhkan air 

untuk kelangsungan hidupnya. 

 Jika tidak ada air, manusia tidak 

dapat minum, tidak dapat mandi, dan 

tidak dapat mencuci benda-benda kotor. 

Jika tidak ada air, tumbuhan akan kering 

dan mati. Air memiliki peran yang sangat 

penting untuk semua makhluk hidup. Jika tumbuhan mati tidak akan ada 

makanan yang bersumber dari tumbuhan. Air merupakan sumber kehidupan, 

jika tidak ada air maka tidak ada kehidupan. 

 Air yang digunakan makhluk hidup berasal dari air tanah. Air tanah 

yaitu air yang berasal dari permukaan bumi. Sumber air tanah dapat 

diperoleh air hujan, air sungai, atau danau. Semua air tersebut akan meresap 

kedalam tanah sebagai sumber air. 
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E. STRATEGI PEMBELAJARAN  

 Pendekatan :  Saintifik 

 Strategi  :  Index Card Match, Permainan/simulasi, diskusi, tanya 

jawab dan penugasan 

 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Menginformasikan materi  yang akan dibelajarkan 

yaitu tentang ” Kegunaan Air dalam Kehidupan”. 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengomunikasikan dan menyimpulkan. 

15 menit 

  Siswa membaca teks tentang air. (Mengamati) 

 Siswa menjawab pertanyaan seputar teks dan mengisi 

peta pikiran yang tersedia. (Menanya) 

 Guru mengonfirmasi jawaban siswa dengan kegiatan 

diskusi kelas.  

 Guru membagikan kartu kepada siswa yang berupa 

pertanyaan dan jawaban 

 Siswa berdiskusi untuk menemukan pasangan kartu 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Siswa maju untuk membacakan soal yang diperoleh 

selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangan-

pasangan lain. 

 Siswa kemudian saling menilai hasil diskusi 

pasangannya dengan memperhatikan kriteria yang 

diharapkan, dalam rubrik penilaian. 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) 

20 menit 

 

G. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Gambar  

 

H. PENILAIAN  

 Tabel Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian 

Teknik Penilaian  Bentuk Instrumen Cheek 

Tes tertulis Essay   
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 Petujuk Penilaian : 

∑ peserta didik tuntas belajar  

∑ seluruh peserta didik 

 

Bandar Lampung, 22 November 2016 

Guru Kelas  Guru Praktek 

 

 

Cik Nayu, S.Ag                                     Zurtina 

NIP. 197610062007012022  NPM. 1211100096 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah MIN 10 Bandar Lampung, 

 

 

SUNTARI, S.Ag 

NIP. 197009151991031003 

x 100% 

1111000100% 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

  

Satuan Pendidikan  : MIN 10 Bandar Lampung 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 1 

Tema 4 : Berbagai Pekerjaan 

Sub Tema 2 : Barang dan Jasa 

Pembelajaran : 6  

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 

 Siklus  : Ke II Pertemuan ke II 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 
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B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.4  Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan 

sumber daya alam dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 

4.4  Menyajikan teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber daya 

alam secara mandiri dalam teks bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku 

Indikator : 

 Berkreasi membuat cerita tentang lingkungan dan sumber daya alam secara 

mndiri sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar 

 

IPA 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.6  Memahami keberagaman alam dan sumber daya di berbagai daerah 

4.6  Memetakan keberagaman sumber daya alam di berbagai daerah untuk 

menumbuhkan kebanggaan nasional 

Indikator : 

 Menjelaskan tentang salah satu sumber daya alam, teknologi pengolahan 

sumber daya alam, dampaknya apabila sumberdaya itu tidak terjaga dengan 

baik dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga sumber daya alam 

itu 

 

 

 



26 
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Dengan membaca memindai, siswa mampu menuliskan cara-cara yang 

dapat dilakukan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam di Indonesia 

secara mandiri 

 Setelah menceritakan, siswa mampu menuliskan sumber daya alam, 

teknologi pengolahannya serta dampaknya apabila sumber daya itu tidak 

terjaga dengan baik secara mandiri. 

 

D. MATERI  PEMBELAJARAN 

 Pemanfaatan dan Pelestarian SDA 

Sumber Daya Alam dan Upaya pelestarian  

 

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh 

dari lingkungan berupa kumpulan beraneka ragam makhluk hidup maupun 

benda-benda tak hidup yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. 

 

Berikut ini adalah beberapa upaya untuk melestarikan sumber daya alam.  

a.  Penghematan  

Ada banyak pemanfaat sumber daya alam untuk kehidupan manusia, perlu 

dibarengi dengan penghematan sumber daya itu sendiri. Terlebih lagi untuk 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Penghematan dilakukan agar 

kelangsungan tersedianya sumber daya alam barlangsung dalam waktu yang 

lama. Karena jika sumber daya habis, masyarakat Indonesia akan miskin dan 

berujung pada kelaparan. 

b. Perlindungan  
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Pemanfaatan sumber daya alam sebagai tempat untuk melindungi hewan-hewan 

yang hampir punah adalah salah satu langkah yang sangat penting, seperti 

halnya perlindungan terhadap komodo dan badak bercula satu di Ujung Kulon.  

c. Pemeliharaan  

Pemeliharaan akan aset yang tak ternilai harganya sangat penting dilakukan 

untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya. Hutan produksi yang ada harus 

dijaga dari penebangan liar dan kebakaran hutan. Penebangan harus dilakukan 

dengan cara tebang pilih agar pohon yang berusia muda tidak rusak. 

Pemeliharaan hewan-hewan yang hampir punah dilakukan dengan 

menempatkannya dalam suaka margasatwa.  

Usaha Pelestarian SDA (Sumber Daya Alam)  

Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal akan 

memberikan manfaat bagi manusia, seperti meningkatkan kemajuan teknologi 

dan kesejahteraan umat manusia. Akan tetapi pemanfaatan sumber daya alam 

yang kita lakukan harus diikuti dengan tanggung jawab untuk tetap menjaga 

kelestariannya.  

Beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam melestarikan sumber 

daya alam adalah sebagai berikut.  

1.  Melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul.  

Penebangan hutan juga harus melalui prosedur 

yang benar, misalnya dengan memilih pohon 

yang sudah tua, dan membiarkan tanaman 

yang masih mudah. Penebangan pohon juga 

harus disertai dengan penanaman kembali 

supaya di kemudian hari fungsi pohon yang 

ditebang dapat diganti oleh pohon baru.  
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2. Tidak meninggalkan titik-titik api saat meninggalkan hutan, misalnya setelah kita 

mengadakan kegiatan kemah di kawasan hutan. Hal tersebut dapat 

menimbulkan kebakaran hutan, terbentuknya hutan gundul, dan polusi udara.  

3.    Selain di wilayah hutan, penghijauan juga perlu 

dilakukan di daerah aliran sungai agar tidak 

terjadi erosi yang menimbulkan pendangkalan 

daerah aliran sungai. Pendangkalan di sepanjang 

daerah aliran sungai dapat menimbulkan banjir 

di daerah hulu dan tengah serta kekeringan di 

daerah hilir.  

4. Untuk mengurangi pencemaran udara, penghijauan juga dapat dilakukan di 

daerah perkotaan, yaitu dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya di lahan-

lahan kosong dan memperbanyak jalur hijau.  

5.  Selain penanaman pohon, penggunaan bahan bakar minyak sebagai sumber 

polusi udara juga harus dikurangi semaksimal mungkin. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan membatasi jumlah kendaraan pengguna bahan 

bakar minyak, menggunakan kendaran secara efektif dan efisien, atau mencari 

sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Industri-industri yang 

umumnya menggunakan 

6.  Mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang 

sampah atau limbah industri ke sungai, dan mencegah terjadinya kebocoran 

minyak di daerah pertambangan lepas pantai.  

7. Kerusakan tanah dapat kita cegah dengan tidak melakukannya tradisi ladang 

berpindah.  

Usaha melestarikan sumber daya alam dapat kita lakukan sejak dini dengan 

memulainya dari hal-hal kecil. Di antaranya adalah dengan tidak membuang 

sampah sembarangan, menghemat penggunaan barang-barang dari plastik dan 
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logam, menggunakan kembali barang yang sudah digunakan, dan melakukan 

daur ulang terhadap barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ingatlah bahwa 

langkah kecil kita dapat memberikan perubahan besar terhadap pelestarian 

lingkungan jika dilakukan secara konsisten. 

Sumber Daya Alam 

 

E. STRATEGI  PEMBELAJARAN  

 Pendekatan :  Saintifik 

 Strategi : Index Card Match, Permainan/simulasi, diskusi, tanya 

jawab dan penugasan 

 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Menginformasikan materi yang akan dibelajarkan 

yaitu tentang ”Pemanfaatan dan Pelestarian 

Lingkungan”. 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengomunikasikan dan menyimpulkan. 

10 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

Inti  Siswa mengamati gambar, membaca teks, menjawab 

pertanyaan, dan kemudian mendiskusikan jawaban 

bersama temannya.  

 Siswa membuat sebuah karangan yang 

menggambarkan sebuah pekerjaan dalam bidang jasa. 

Karanganmu itu juga harus menceritakan tentang:  

a.  salah satu sumber daya alam di Indonesia 

b.  manfaat dari sumber daya alam itu untuk manusia 

dan lingkungan 

c.  Teknologi pengolahan sumber daya alam itu 

d.  Peristiwa yang terjadi apabila sumber daya alam 

itu tidak terjaga dengan baik 

e.  Ajakan untuk melindungi sumber daya alam 

 Guru membagikan kartu kepada siswa yang berupa 

pertanyaan dan jawaban 

 Siswa berdiskusi untuk menemukan pasangan kartu 

 Siswa maju untuk membacakan soal yang diperoleh 

selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangan-

pasangan lain. 

 Siswa kemudian saling menilai hasil diskusi 

pasangannya dengan memperhatikan kriteria yang 

diharapkan, dalam rubrik penilaian. 

 Siswa mengerjakan post tes.  

55 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) 

 

20 menit 

 

G. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : Berbagai Pekerjaan Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Gambar 

 

 

H. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 
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 Tabel Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian 

Teknik Penilaian  Bentuk Instrumen Cheek 

Tes tertulis Essay   

 

 Petujuk Penilaian : 

∑ peserta didik tuntas belajar  

∑ seluruh peserta didik 

 

 

Bandar Lampung, 24 November 2016 

Guru Kelas  Guru Praktek 

 

 

 

Cik Nayu, S.Ag                                     Zurtina 

NIP. 197610062007012022  NPM. 1211100096 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah MIN 10 Bandar Lampung, 

 

 

 

SUNTARI, S.Ag 

NIP. 197009151991031003 

 

Lampiran 3 

 

x 100% 

1111000100% 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS IV MIN 10 BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lampiran 4 

No. 

Absen 

Nama Siswa 

1 Abelia Marta Dini 

2 Ade Saputra 

3 Ahmad Fahrid 

4 Ahmad Zundi Azizi 

5 Bunga Adelia Safitri 

6 Dianka Fitri Ramadhan 

7 Dehefa Fareli Arengga 

8 Ferdaniansyah 

9 Fadilla Bilqis H.N 

10 Ikbar Musyaf Putra. R 

11 Kasin Alia Kusuma 

12 Lailatun Nadiroh 

13 M. Roma Pria Tegar 

14 M. Sahrul Gunawan 

15 Marsela Anggraini 

16 Mulia Fadillah 

17 Nuzul Qurais S 

18 Ruqoyah 

19 Revina Andani. W 

20 Selvi Puspita Sari 

21 Syaipin Nuha 

22 Syakila  

23 Umar Al-Faruq 

24 Zuhrotussifa 
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SOAL DISKUSI 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

SOAL 

1. Jelaskan apa yang dimaksud sumber daya alam yang dapat diperbaharui…. 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui… 

3. Sebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui…. 

4. Ayam dan ikan adalah contoh dari jenis sumber daya alam… 

5. Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui… 

6. Sebutkan jenis sumber daya alam dari daerah dieng, jawa tengah… 

7. Daerah madura, jawa timur kaya akan tanaman jagung, apakah jenis pekerjaan 

penduduknya… 

8. Daerah manakah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penggali 

tambang batu bara… 

9. Apa jenis sumber daya alam daerah cikotok, jawa barat…. 

10. Apa Jenis sumber daya alam daerah bali… 
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Lampiran 5 

 

SOAL DISKUSI 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

SOAL 

1. Berdasarkan teknologi yang digunakan, peralatan terbagi menjadi berapa…. 

Sebutkan…. 

2. Sebutkan apa saja alat yang mengalami perkembangan dari teknologi 

sederhana menjadi teknologi modern…. 

3. Sebutkan apa saja jenis peralatan teknologi modern….. 

4. Alat apa yang digunakan untuk mengemburkan tanah pada masa depan…. 

5. uraikan perbedaan alat setrika arang dan alat setrika listrik…. 

6. Apa kekurangan dari alat mesin jahit manual… 

7. Tungka dan strika arang adalah termasuk dalam jenis peralatan apa…. 

8. uraikan perbedaan alat teknologi sepeda dan alat teknologi mobil….. 

9. Alat apa yang lebih cepat untuk mengolah tanah….. 

10. Apa kelebihan menggunakan strika listri….. 
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Lampiran 6 

 

JAWABAN DISKUSI SIKLUS I 

PERTEMUAN PERTAMA 

1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang 

tersedia melimpah di alam. 

2. sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam 

yang jumahnya terbatas, sehingga dapat habis jika dimanfaatkan terus-

menerus 

3. contohnya: tumbuhan, hewan, air, dan angin. 

4. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

5. Bahan tambang seperti emas, perak, batu bara dan minyak bumi 

6. Kentang dapat tumbuh dengan subur 

7. Kalimantan 

8. Pedagang 

9. Penghasil emas 

10. Keindahan alam dan kerajinan tangan 

 

PERTEMUAN KEDUA 

1. Ada 2. Yaitu peralatan sederhana dan peralatan modern 

2. Strika arang menjadi strika listrik, membajak sawah menggunakan kerbau 

sekarang membajak sawah menggunakan traktor 

3. Mobil, kompor gas, strika listrik 

4. Traktor  

5. Peralatan : sederhana 

Hasil: sedikit, karna masih menggunakan tenaga manusia 

Waktu : lama 

Biaya : terjangkau 

 

Peralatan : modern 

 Hasil : banyak, karena menggunakan tenaga mesin 

 Waktu : cepat 

 Biaya : mahal 

Strika arang menjadi setrika listrik 
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6. Hasil sedikit. Waktu lama. 

7. Peralatan sederhana 

8. Peralatan : sederhana 

Hasil: sedikit, karna masih menggunakan tenaga manusia 

Waktu : lama 

Biaya : terjangkau 

 

Peralatan : modern 

 Hasil : banyak, karena menggunakan tenaga mesin 

 Waktu : cepat 

 Biaya : mahal 

9. Traktor  

10. Peralatan : modern 

Hasil : banyak, karena menggunakan tenaga mesin 

Waktu : cepat 

Biaya : mahal 
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Lampiran 7 

( POST TEST I) 

SIKLUS I 

 

Nama               :             

Kelas   : 

 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat ! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud sumber daya alam yang dapat diperbaharui…. 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui… 

3. Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui… 

4. Daerah madura, jawa timur kaya akan tanaman jagung, apakah jenis pekerjaan 

penduduknya… 

5. Daerah manakah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penggali 

tambang batu bara… 

6. Berdasarkan teknologi yang digunakan, peralatan terbagi menjadi berapa…. 

Sebutkan…. 

7. Sebutkan apa saja alat yang mengalami perkembangan dari teknologi 

sederhana menjadi teknologi modern…. 

8. Sebutkan apa saja jenis peralatan teknologi modern….. 

9. Tungka dan strika arang adalah termasuk dalam jenis peralatan apa…. 

10. uraikan perbedaan alat teknologi sepeda dan alat teknologi mobil….. 
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Lampiran 8 

 

KUNCI JAWABAN  POST TEST I 

SIKLUS I 

 

1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang 

tersedia melimpah di alam. 

2. sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam 

yang jumahnya terbatas, sehingga dapat habis jika dimanfaatkan terus-

menerus 

3. contohnya: tumbuhan, hewan, air, dan angin. 

4. Kalimantan 

5. Pedagang 

6. Ada 2. Yaitu peralatan sederhana dan peralatan modern 

7. Strika arang menjadi strika listrik, membajak sawah menggunakan kerbau 

sekarang membajak sawah menggunakan traktor 

8. Mobil, kompor gas, strika listrik 

9. Peralatan sederhana 

10. Peralatan : sederhana 

Hasil: sedikit, karna masih menggunakan tenaga manusia 

Waktu : lama 

Biaya : terjangkau 

 

Peralatan : modern 

 Hasil : banyak, karena menggunakan tenaga mesin 

 Waktu : cepat 

 Biaya : mahal 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Lampiran 9 

 

SOAL DISKUSI 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

SOAL 

1. Salah satu kebutuhan makhluk hidup adalah…. 

2. Tumbuhan makhluk hidup membutuhkan air untuk melakukan.. 

3. Air yang digunakan makhluk hidup berasal dari… 

4. Air tanah yaitu air yang berasal dari.. 

5. Dari mana sajakah sumber air tanah dapat diperoleh… 

6. Semua air akan meresap kedalam tanah sebagai…. 

7. Apa manfaat air dibidang perkebunan… 

8. Apa manfaat air dibidang perikanan… 

9. Apa manfaat air dibidang industri… 

10. Apa manfaat air dibidang pertanian…. 
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Lampiran 10 

 

SOAL DISKUSI 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

SOAL  

1. Apa yang dimaksud dengan SDA…. 

2. Sebutkan apa saja upaya pelestarian SDA…. 

3. Sebutkan usaha apa saja yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan 

SDA? 

4. Mengapa harus adanya penghematan kelangsungan tersedianya SDA yang 

cukup lama… 

5. Apa yang dimaksud dengan reboisasi dalam pelestarian SDA… 

6. Bagaimana cara yang benar dalam penebangan hutan… 

7. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi pencemaran air…  

8. Usaha melestarikan SDA dapat dilakukan dengan memulai hal-hal keci. 

Seperti…. 

9. Melindungi hewan-hewan yang hampir punah adalah salah satu langkah yang 

sangat pentint, seperti perlindungan hewan… 

10. Penebangan pohon harus dilakukan dengan cara…. 
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Lampiran 11 

 

( POST TEST I) 

PERTEMUAN PERTAMA 

1. Air 

2. Fotosintesis 

3. Air tanah 

4. Bawah permukaan bumi 

5. Dari air hujan, air sungai, atau danau. 

6. Sumber air 

7. utk.menyiram/mngaliri air jk. jnis tnamanya mmbthkan bnyak air 

8. untuk mngisi kolam ikan yg di buat&tmpat prkmbang biakan ikan 

9. sbgai cmpuran pmbuatan mkanan/pmbuatan produk industri lainnya 

10. untuk mngairi sawah pd masa pmbibitan 

 

PERTEMUAN PERTAMA 

1. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan 

berupa makhluk hidup maupun benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan makhluk hidup manusia. 

2. Penghematan, perlindungan, pemeliharaan. 

3. 1. Melakukan reboisasi 

2. tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan 

3. penghijauan didaerah aliran sungai 

4. menanam pohon sebanyak-banyaknya dilahan kosong 

5. Bahan bakar minyak sebagai sumber polusi udara harus dikurangi 

4. Karena  jika sumber daya habis, masyarakat Indonesia akan miskin dan 

berujung pada kelaparan  

5. Reboisasi adalah cara pelestarian sumber daya alam dengan cara melakukan 

penanaman kembali hutan-hutan yang sudah gundul 

6. Memilih pohon yang sudah tua, dan membiarkan tanaman yang masih muda 

7. Tidak membuang sampah atau limbah industry kesungai, dan mencegah 

terjadinya kebocoran minyak 
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8. Tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan barang-

barang dari pelastik dll. 

9. Komodo dan badak bercula satu di Ujung Kulon 

10. Tebang pilih agar pohon yang berusia muda tidak rusak 
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Lampiran 12 

( POST TEST II ) 

SIKLUS II 

 

Nama               :             

Kelas   : 

 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat ! 

1. Tumbuhan makhluk hidup membutuhkan air untuk melakukan… 

2. Air yang digunakan makhluk hidup berasal dari… 

3. Semua air akan meresap kedalam tanah sebagai…. 

4. Apa manfaat air dibidang perkebunan… 

5. Apa manfaat air dibidang perikanan… 

6. Apa yang dimaksud dengan SDA…. 

7. Sebutkan apa saja upaya pelestarian SDA…. 

8. Sebutkan usaha apa saja yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan 

SDA…. 

9. Apa yang dimaksud dengan reboisasi dalam pelestarian SDA… 

10. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi pencemaran air…  
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Lampiran 13 

KUNCI JAWABAN SOAL/(POST TEST II ) 

SIKLUS II 

1. Fotosintesis 

2. Air tanah 

3. Sumber air 

4. utk.menyiram/mngaliri air jk. jnis tnamanya mmbthkan bnyak air 

5. untuk mngisi kolam ikan yg di buat&tmpat prkmbang biakan ikan 

6. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan 

berupa makhluk hidup maupun benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan makhluk hidup manusia. 

7. Penghematan, perlindungan, pemeliharaan. 

8. 1. Melakukan reboisasi 

2. tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan 

3. penghijauan didaerah aliran sungai 

4. menanam pohon sebanyak-banyaknya dilahan kosong 

5. Bahan bakar minyak sebagai sumber polusi udara harus dikurangi 

9. Reboisasi adalah cara pelestarian sumber daya alam dengan cara melakukan 

penanaman kembali hutan-hutan yang sudah gundul 

10. Tidak membuang sampah atau limbah industry kesungai, dan mencegah 

terjadinya kebocoran minyak 
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LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

Peningkatan hasil Belajar SIswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Index Card 

Match Pada Mata Pelajaran IPA Di Kelas IV MIN 10 Bandar Lampung 

   

 

Nama Pengajar/Guru: Zurtina 

Nama Sekolah  : MIN 10 Bandar Lampung     

Kelas   : IV    

Hari/Tanggal  : 15 - 24 November 2016 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi   : Hubungan Sumber Daya Alam dengan Jenis Pekerjaan 

 Pemanfaatan Teknologi Modern 

 Kegunaan Air dalam Kehidupan 

 Sumber Daya Alama dan Upaya Pelestarian 

Jumlah Peserta Didik: 24 Peserta didik 

Tindak Mengajar 

No  Aspek Yang Diamati Pengamat 

I II III IV 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 Persiapan          

 Silabus         

Membuat RPP         

Menyiapkan skenario 

pembelaajaran 
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Menyiapkan daftar nilai         

         

2 Pendahuluan          

 Salam pembuka         

Berdoa         

Mengecek kehadiran peserta didik          

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan kompetensi yang diharapkan 

        

2 Kegiatan Inti         

 Peserta didik membaca teks materi         

Peneliti menjelaskan materi         

Peneliti membagikan kartu kepada 

peserta didik yang berupa  

pertanyaan dan jawaban 

        

Peneliti meminta peserta didik 

berdiskusi untuk menemukan 

pasangan kartu 

        

Peneliti mengawasi peserta didik 

dan membimbing peserta didik 

yang mengalami kesulitan 

        

Peneliti meminta peserta didik 

membacakan soal kartu yang 

diperoleh 

        

Peneliti memberikan tes individu         

3 Penutup          
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 Menyumpulkan materi 

pembelajaran 

        

Peneliti memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

menyampaikan tentang 

pembelajaran yang telah diikuti 

        

Peneliti mengajak semua peserta 

didik berdoa 

        

 

 

 

Pengamata  

Guru Mata Pelajaran IPA 

 

 

 Cik Nayu, S.Ag 

Nip. 197610062007012022 
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SURAT PERNYATAAN 
 

 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah 

ini: 

 

Nama                         : Cik Nayu, S.Ag  

Status                         : Wali kelas IV 

Tempat Mengajar      : MIN 10 Bandar Lampung 
 

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dan berkolaborasi 

dengan:  

 

 Nama                         : Zurtina 

NPM                          : 1211100096 
 

Mahasiswa Program Studi PGMI Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah  Fakultas Tarbiah IAIN Raden Intan Lampung, dalam rangka 

penelitian dengan judul “PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA 

MELALUI PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INDEX CARD 

MATCH PADA MATA PELAJARAN IPA Di KELAS IV MIN 10 

BANDAR LAMPUNG” sebagai syarat menyelesaikan studi. 
 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Bandar Lampung, 17 November 2016 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah MIN 10 Bandar Lampung, 

 

 

 

SUNTARI, S.Ag 

NIP. 197009151991031003 
  Guru Kelas  

 

 

  Cik Nayu, S.Ag 

  NIP. 197610062007012022  
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JADWAL PENELITIAN  

 

 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Index 

Card Match Pada Mata Pelajaran IPA Di kelas IV MIN 10 Bandar Lampung 

 

No

. 
Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 

2 
Senin /14- 07 - 2016 

 
09.30- 11.30 Observasi 

Melihat kondisi kelas, 

melakukan wawancara, dan 

Penentuan jadwal penelitian 

3 Selasa /15-11 -2016 10.30 – 12.00 

Mengajar & Soal 

Individu 

Pertemuan 

Pertama 

Materi Hubungan sumber 

daya alam dan jenis pekerjaan  

4 Kamis /17-11-2016 10.30 – 12.00 

Mengajar & Tes 

Siklus I 

Pertemuan 

Kedua 

Materi pemanfaatan teknologi 

modern  

5  Selasa /22–11-2016 10.30 -12.00 

Mengajar & Soal 

Individu 

Pertemuan 

Pertama 

Materi kegunaan air dalam 

kehidupan 

6 Kamis /24-11-2016 10.30 -12.00 

Mengajar & Tes 

Siklus Ke II 

Pertemuan Ke II 

Materi pemanfaatan dan 

pelestarian sumber daya alam 
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Dokumentasi Kegiatan Belajar Mengajar di MIN 10 Bandar Lampung 

Proses Belajar Mengajar Kelas IV 
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Proses Diskusi Mencari Pasangan Kartu 
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Peserta didik membacakan kartu pasangan ke depan kelas 

 

 

Peserta didik mengerjakan soal post tes 
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 Gedung MIN 10 Bandar Lampung Foto Bersama Kepala Sekolah 

MIN 10 Bandar Lampung 

  

 

 

 



Lampiran 3 

 

 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS IV MIN 10 BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Absen 

Nama Siswa 

1 Abelia Marta Dini 

2 Ade Saputra 

3 Ahmad Fahrid 

4 Ahmad Zundi Azizi 

5 Bunga Adelia Safitri 

6 Dianka Fitri Ramadhan 

7 Dehefa Fareli Arengga 

8 Ferdaniansyah 

9 Fadilla Bilqis H.N 

10 Ikbar Musyaf Putra. R 

11 Kasin Alia Kusuma 

12 Lailatun Nadiroh 

13 M. Roma Pria Tegar 

14 M. Sahrul Gunawan 

15 Marsela Anggraini 

16 Mulia Fadillah 

17 Nuzul Qurais S 

18 Ruqoyah 

19 Revina Andani. W 

20 Selvi Puspita Sari 

21 Syaipin Nuha 

22 Syakila  

23 Umar Al-Faruq 

24 Zuhrotussifa 



Lampiran 4 

 

SOAL DISKUSI 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

SOAL 

1. Jelaskan apa yang dimaksud sumber daya alam yang dapat diperbaharui…. 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui… 

3. Sebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui…. 

4. Ayam dan ikan adalah contoh dari jenis sumber daya alam… 

5. Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui… 

6. Sebutkan jenis sumber daya alam dari daerah dieng, jawa tengah… 

7. Daerah madura, jawa timur kaya akan tanaman jagung, apakah jenis pekerjaan 

penduduknya… 

8. Daerah manakah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penggali 

tambang batu bara… 

9. Apa jenis sumber daya alam daerah cikotok, jawa barat…. 

10. Apa Jenis sumber daya alam daerah bali… 

 

JAWABAN  

1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang 

tersedia melimpah di alam. 

2. sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam 

yang jumahnya terbatas, sehingga dapat habis jika dimanfaatkan terus-

menerus 

3. contohnya: tumbuhan, hewan, air, dan angin. 

4. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

5. Bahan tambang seperti emas, perak, batu bara dan minyak bumi 

6. Kentang dapat tumbuh dengan subur 

7. Kalimantan 

8. Pedagang 

9. Penghasil emas 

10. Keindahan alam dan kerajinan tangan 



Lampiran 5 

 

SOAL INDIVIDU 

Isillah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tempat! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui…. 

2. Sebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui…. 

3. Sebutkan jenis sumber daya alam dari daerah dieng, jawa tengah…. 

4. Daerah madura, jawa timur kaya akan tanaman jagung, apakah jenis pekerjaan 

penduduknya…. 

5. Daerah manakah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penggali 

tambang batu bara… 

 

JAWABAN 

1. sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang 

jumahnya terbatas, sehingga dapat habis jika dimanfaatkan terus-menerus 

2. contohnya: tumbuhan, hewan, air, dan angin. 

3. Kentang dapat tumbuh dengan subur 

4. Kalimantan 

5. Pedagang 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

 

SOAL DISKUSI 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

SOAL 

1. Berdasarkan teknologi yang digunakan, peralatan terbagi menjadi berapa…. 

Sebutkan…. 

2. Sebutkan apa saja alat yang mengalami perkembangan dari teknologi 

sederhana menjadi teknologi modern…. 

3. Sebutkan apa saja jenis peralatan teknologi modern….. 

4. Alat apa yang digunakan untuk mengemburkan tanah pada masa depan…. 

5. uraikan perbedaan alat setrika arang dan alat setrika listrik…. 

6. Apa kekurangan dari alat mesin jahit manual… 

7. Tungka dan strika arang adalah termasuk dalam jenis peralatan apa…. 

8. uraikan perbedaan alat teknologi sepeda dan alat teknologi mobil….. 

9. Alat apa yang lebih cepat untuk mengolah tanah….. 

10. Apa kelebihan menggunakan strika listri….. 

 

JAWABAN  

1. Ada 2. Yaitu peralatan sederhana dan peralatan modern 

2. Strika arang menjadi strika listrik, membajak sawah menggunakan kerbau 

sekarang membajak sawah menggunakan traktor 

3. Mobil, kompor gas, strika listrik 

4. Traktor  

5. Peralatan : sederhana 

Hasil: sedikit, karna masih menggunakan tenaga manusia 

Waktu : lama 

Biaya : terjangkau 

 

Peralatan : modern 

 Hasil : banyak, karena menggunakan tenaga mesin 

 Waktu : cepat 

 Biaya : mahal 



Strika arang menjadi setrika listrik 

6. Hasil sedikit. Waktu lama. 

7. Peralatan sederhana 

8. Peralatan : sederhana 

Hasil: sedikit, karna masih menggunakan tenaga manusia 

Waktu : lama 

Biaya : terjangkau 

 

Peralatan : modern 

 Hasil : banyak, karena menggunakan tenaga mesin 

 Waktu : cepat 

 Biaya : mahal 

9. Traktor  

10. Peralatan : modern 

Hasil : banyak, karena menggunakan tenaga mesin 

Waktu : cepat 

Biaya : mahal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

( POST TEST I) 

SIKLUS I 

 

Nama               :             

Kelas   : 

 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat ! 

1. Jelaskan apa yang dimaksud sumber daya alam yang dapat diperbaharui…. 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui… 

3. Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui… 

4. Daerah madura, jawa timur kaya akan tanaman jagung, apakah jenis pekerjaan 

penduduknya… 

5. Daerah manakah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penggali 

tambang batu bara… 

6. Berdasarkan teknologi yang digunakan, peralatan terbagi menjadi berapa…. 

Sebutkan…. 

7. Sebutkan apa saja alat yang mengalami perkembangan dari teknologi 

sederhana menjadi teknologi modern…. 

8. Sebutkan apa saja jenis peralatan teknologi modern….. 

9. Tungka dan strika arang adalah termasuk dalam jenis peralatan apa…. 

10. uraikan perbedaan alat teknologi sepeda dan alat teknologi mobil….. 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

 

 



Lampiran 8 

 

SOAL DISKUSI 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

SOAL 

1. Salah satu kebutuhan makhluk hidup adalah…. 

2. Tumbuhan makhluk hidup membutuhkan air untuk melakukan.. 

3. Air yang digunakan makhluk hidup berasal dari… 

4. Air tanah yaitu air yang berasal dari.. 

5. Dari mana sajakah sumber air tanah dapat diperoleh… 

6. Semua air akan meresap kedalam tanah sebagai…. 

7. Apa manfaat air dibidang perkebunan… 

8. Apa manfaat air dibidang perikanan… 

9. Apa manfaat air dibidang industri… 

10. Apa manfaat air dibidang pertanian…. 

 

JAWABAN 

1. Air 

2. Fotosintesis 

3. Air tanah 

4. Bawah permukaan bumi 

5. Dari air hujan, air sungai, atau danau. 

6. Sumber air 

7. untuk.menyiram/mengaliri air jika jnis tanamanya membutuhkan banyak air 

8. untuk mengisi kolam ikan yang di buat & tempat perkembang biakan ikan 

9. sebgai campuran pembuatan makanan/pembuatan produk industri lainnya 

10. untuk mengairi sawah pada masa pembibitan 

 

 

 



Lampiran 9 

 

SOAL INDIVIDU 

Isillah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tempat! 

1. Salah satu kebutuhan makhluk hidup adalah…. 

2. Tumbuhan makhluk hidup membutuhkan air untuk melakukan… 

3. Dari mana sajakah sumber air tanah dapat diperoleh… 

4. Semua air akan meresap kedalam tanah sebagai…. 

5. Apa manfaat air dibidang perkebunan… 

 

 Jawaban 

1. Air 

2. Fotosintesis 

3. Dari air hujan, air sungai, atau danau. 

4. Sumber air 

5. untuk.menyiram/mengaliri air jika jnis tanamanya membutuhkan banyak 

air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10 

 

SOAL DISKUSI 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

SOAL 

1. Apa yang dimaksud dengan SDA…. 

2. Sebutkan apa saja upaya pelestarian SDA…. 

3. Sebutkan usaha apa saja yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan 

SDA? 

4. Mengapa harus adanya penghematan kelangsungan tersedianya SDA yang 

cukup lama… 

5. Apa yang dimaksud dengan reboisasi dalam pelestarian SDA… 

6. Bagaimana cara yang benar dalam penebangan hutan… 

7. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi pencemaran air…  

8. Usaha melestarikan SDA dapat dilakukan dengan memulai hal-hal keci. 

Seperti…. 

9. Melindungi hewan-hewan yang hampir punah adalah salah satu langkah yang 

sangat pentint, seperti perlindungan hewan… 

10. Penebangan pohon harus dilakukan dengan cara…. 

 

 

JAWABAN 

1. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan 

berupa makhluk hidup maupun benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan makhluk hidup manusia. 

2. Penghematan, perlindungan, pemeliharaan. 

3. 1. Melakukan reboisasi 

2. tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan 

3. penghijauan didaerah aliran sungai 

4. menanam pohon sebanyak-banyaknya dilahan kosong 

5. Bahan bakar minyak sebagai sumber polusi udara harus dikurangi 

4. Karena  jika sumber daya habis, masyarakat Indonesia akan miskin dan 

berujung pada kelaparan  



5. Reboisasi adalah cara pelestarian sumber daya alam dengan cara melakukan 

penanaman kembali hutan-hutan yang sudah gundul 

6. Memilih pohon yang sudah tua, dan membiarkan tanaman yang masih muda 

7. Tidak membuang sampah atau limbah industry kesungai, dan mencegah 

terjadinya kebocoran minyak 

8. Tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan barang-

barang dari pelastik dll. 

9. Komodo dan badak bercula satu di Ujung Kulon 

10. Tebang pilih agar pohon yang berusia muda tidak rusak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11 

 

 ( POST TEST II ) 

SIKLUS II 

 

Nama               :             

Kelas   : 

 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat ! 

1. Tumbuhan makhluk hidup membutuhkan air untuk melakukan… 

2. Air yang digunakan makhluk hidup berasal dari… 

3. Semua air akan meresap kedalam tanah sebagai…. 

4. Apa manfaat air dibidang perkebunan… 

5. Apa manfaat air dibidang perikanan… 

6. Apa yang dimaksud dengan SDA…. 

7. Sebutkan apa saja upaya pelestarian SDA…. 

8. Sebutkan usaha apa saja yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan 

SDA…. 

9. Apa yang dimaksud dengan reboisasi dalam pelestarian SDA… 

10. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi pencemaran air…  

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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KUNCI JAWABAN   

POST TEST I 

SIKLUS I 

 

1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang 

tersedia melimpah di alam. 

2. sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam 

yang jumahnya terbatas, sehingga dapat habis jika dimanfaatkan terus-

menerus 

3. contohnya: tumbuhan, hewan, air, dan angin. 

4. Kalimantan 

5. Pedagang 

6. Ada 2. Yaitu peralatan sederhana dan peralatan modern 

7. Strika arang menjadi strika listrik, membajak sawah menggunakan kerbau 

sekarang membajak sawah menggunakan traktor 

8. Mobil, kompor gas, strika listrik 

9. Peralatan sederhana 

10. Peralatan : sederhana 

Hasil: sedikit, karna masih menggunakan tenaga manusia 

Waktu : lama 

Biaya : terjangkau 

 

Peralatan : modern 

 Hasil : banyak, karena menggunakan tenaga mesin 

 Waktu : cepat 

 Biaya : mahal 

 

 

 

 



 

(POST TEST II ) 

SIKLUS II 

 

1. Fotosintesis 

2. Air tanah 

3. Sumber air 

4. utk.menyiram/mngaliri air jk. jnis tnamanya mmbthkan bnyak air 

5. untuk mngisi kolam ikan yg di buat&tmpat prkmbang biakan ikan 

6. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan 

berupa makhluk hidup maupun benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan makhluk hidup manusia. 

7. Penghematan, perlindungan, pemeliharaan. 

8. 1. Melakukan reboisasi 

2. tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan 

3. penghijauan didaerah aliran sungai 

4. menanam pohon sebanyak-banyaknya dilahan kosong 

5. Bahan bakar minyak sebagai sumber polusi udara harus dikurangi 

9. Reboisasi adalah cara pelestarian sumber daya alam dengan cara melakukan 

penanaman kembali hutan-hutan yang sudah gundul 

10. Tidak membuang sampah atau limbah industry kesungai, dan mencegah 

terjadinya kebocoran minyak 

 

 

 



JADWAL PENELITIAN  

 

 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Index Card Match 

Pada Mata Pelajaran IPA Di kelas IV MIN 10 Bandar Lampung 

 

No

. 
Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 

2 
Senin /14- 07 - 2016 

 
09.30- 11.30 Observasi 

Melihat kondisi kelas, 

melakukan wawancara, dan 

Penentuan jadwal penelitian 

3 Selasa /15-11 -2016 10.30 – 12.00 

Mengajar & Soal 

Individu 

Pertemuan 

Pertama 

Materi Hubungan sumber 

daya alam dan jenis pekerjaan  

4 Kamis /17-11-2016 10.30 – 12.00 

Mengajar & Tes 

Siklus I 

Pertemuan 

Kedua 

Materi pemanfaatan teknologi 

modern  

5  Selasa /22–11-2016 10.30 -12.00 

Mengajar & Soal 

Individu 

Pertemuan 

Pertama 

Materi kegunaan air dalam 

kehidupan 

6 Kamis /24-11-2016 10.30 -12.00 

Mengajar & Tes 

Siklus Ke II 

Pertemuan Ke II 

Materi pemanfaatan dan 

pelestarian sumber daya alam 

            

        

 



√LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

Peningkatan hasil Belajar SIswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Index Card 

Match Pada Mata Pelajaran IPA Di Kelas IV MIN 10 Bandar Lampung 

   

 

Nama Pengajar/Guru: Zurtina 

Nama Sekolah  : MIN 10 Bandar Lampung     

Kelas   : IV    

Hari/Tanggal  : 15 - 24 November 2016 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi   : Hubungan Sumber Daya Alam dengan Jenis Pekerjaan 

 Pemanfaatan Teknologi Modern 

 Kegunaan Air dalam Kehidupan 

 Sumber Daya Alama dan Upaya Pelestarian 

Jumlah Peserta Didik: 24 Peserta didik 

Tindak Mengajar 

No  Aspek Yang Diamati Pengamat 

I II III IV 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 Persiapan  √  √  √  √  

 Silabus √  √  √  √  

Membuat RPP √  √  √  √  

Menyiapkan skenario 

pembelaajaran 

√  √  √  √  



Menyiapkan daftar nilai √  √  √  √  

   √  √  √  

2 Pendahuluan  √  √  √  √  

 Salam pembuka √  √  √  √  

Berdoa √  √  √  √  

Mengecek kehadiran peserta didik  √  √  √  √  

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan kompetensi yang diharapkan 

√  √  √  √  

2 Kegiatan Inti √  √  √  √  

 Peserta didik membaca teks materi √  √  √  √  

Peneliti menjelaskan materi √  √  √  √  

Peneliti membagikan kartu kepada 

peserta didik yang berupa  

pertanyaan dan jawaban 

√  √  √  √  

Peneliti meminta peserta didik 

berdiskusi untuk menemukan 

pasangan kartu 

√  √  √  √  

Peneliti mengawasi peserta didik 

dan membimbing peserta didik 

yang mengalami kesulitan 

√  √  √  √  

Peneliti meminta peserta didik 

membacakan soal kartu yang 

diperoleh 

√  √  √  √  

Peneliti memberikan tes individu √  √  √  √  

3 Penutup  √    √  √  √  



 Menyumpulkan materi 

pembelajaran 

√    √  √  √  

Peneliti memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

menyampaikan tentang 

pembelajaran yang telah diikuti 

√    √  √  √  

Peneliti mengajak semua peserta 

didik berdoa 

√    √  √  √  

 

 

 

Pengamat 

Guru Mata Pelajaran IPA 

 

 

 Cik Nayu, S.Ag 

Nip. 197610062007012022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

 
 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama                         : Cik Nayu, S.Ag  

Status                         : Wali kelas IV 

Tempat Mengajar      : MIN 10 Bandar Lampung 
 

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan:  

 

 Nama                         : Zurtina 

NPM                          : 1211100096 
 

Mahasiswa Program Studi PGMI Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  

Fakultas Tarbiah IAIN Raden Intan Lampung, dalam rangka penelitian dengan 

judul “PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN 

STRATEGI PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH PADA MATA 

PELAJARAN IPA Di KELAS IV MIN 10 BANDAR LAMPUNG” sebagai 

syarat menyelesaikan studi. 
 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 
 
 

 

Mengetahui, 

Kepala MIN 10 Bandar Lampung 
 
 
 
 
 

SUNTARI,S.Ag 

NIP:197009151991031003 

Bandar Lampung, 14 November 2016 

 
Yang Membuat Pernyataan, 

 
 
 
 
 

Cik Nayu, S.Ag  

NIP. 3338754656300023 



 
 
 
 

Dokumentasi Kegiatan Belajar Mengajar di MIN 10 Bandar Lampung 

Proses Belajar Mengajar Kelas IV 

 

  

 



 
 
 

Proses Diskusi Mencari Pasangan Kartu 

 

  

Peserta didik membacakan kartu pasangan ke depan kelas 

 

 



 
 
 

Peserta didik mengerjakan soal post tes 

  

 

 Gedung MIN 10 Bandar Lampung Foto Bersama Kepala Sekolah MIN 10 

Bandar Lampung 
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