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lain),dan hanya kepada tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.” 

 

(Terjemahan Q.S Al Insyirah : 6-8) 

 

 

 

 

 

 

 

“Lakukan apa yang membuatmu bahagia dan manfaatkan segala kesempatan 

yang ada ingat… mimpi tanpa tindakan hanyalah halusinasi. Maka janganlah 

pecundang yang hanya tahu bermimpi tapi tidak ada tindakan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ABSTRAK    

  

 HAERUNNISA, 2022. Penerapan Metode Pembelajaran Index Card 

Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Murid Kelas III Di SD Inpres 

Mallengkeri I. Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Dibimbing oleh H Nursalam  selaku  pembimbing I dan Hj Muliati Samad selaku 

pembimbing II. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penerapan Metode 

Pembelajaran Index Card Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Murid 

Kelas III Di SD Inpres Mallengkeri I. subjek yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 20 orang siswa. Prosedur penelitian terdiri dari 4 tahap setiap siklusnya. 

Yakni perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi dan refleksi indicator hasil 

belajar pada penelitian ini berupa tercapainya ketuntasan belajar. Adapun 

pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, tes dan dokumentasi. 

  Standar KKM di SD Inpres Mallengkeri I yaitu 70 pada tanggal 23. 

Agustus 2022. pada observasi awal diperoleh hasil nilai siswa sebesar 65,55% dan  

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas siswa, 

yaitu pada siklus I aktivitas siswa adalah 69,25% mengalami peningkatan pada 

siklus II yaitu 74%. Terjadinya peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I 

diperoleh nilai rata-rata menjadi 63%. Pada siklus II nilai rata-rata menjadi 80%  

dengan ketuntasan belajar 90%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan Metode Index Card Match dapat meningkatkan hasil belajar 

IPS Siswa kelas III Di SD Inpres Mallengkeri I. 

   

 

Kata Kunci: Penggunaan  Index Card Match, IPS, Hasil Belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 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”. 

 Dari uraian di atas, maka dapat kemukakan bahwa kemampuan guru dalam 

memilih metode 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. 

 IPS adalah program pembelajaran yang bertujuan untuk membantu dan 

melatih anak didik, agar mampu memiliki kemampuan untuk mengenal dan 

menganalis suatu persoalan dari berbagai sudut pandang secara komprehensif. 

Sebagai contoh kita membahas Candi Borobudur, sang guru pasti akan 

membicarakan letak dan keadaan geografisnya (Geografi), latar belakang 

1 
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didirikan, tujuan, waktu, dan tokoh, nilai ekonomis sebagai pusat wisata terbesar 

di Jawa (Ekonomi), kerjasama, sosial-budaya dan keterlekatan masyarakat dengan 

nilai-nilai spiritual (Sosiologi). Semuanya ini dikaji secara komprehensif, dan 

pembahasan serupa bisa terjadi pada topik apa pun, sehingga diperoleh gambaran 

sesuatu yang lebih utuh dan menyeluruh. 

 Ada tiga konsep utama yang perlu dipahami secara mendasar adalah 

belajar, mengajar, dan pembelajaran. Belajar dapat di definisikan sebagai proses 

menciptakan hubungan sesuatu yang sudah ada dengan sesuatu yang baru. 

Sebagaimana halnya yang dikemukakan oleh bruner. Bahwa belajar adalah proses 

aktif siswa dalam mengkonstruk (membangun) pengetahuan baru berdasarkan 

pengetahuan yang sudah dimilikinya. Sesuatu yang baru tersebut tidak hanya 

berupa pengetahuan akan tetapi dapat berupa keterampilan, sikap, kemauan, 

kebiasaan, maupun perbuatan-perbuaatan. 

 Mengajar diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk membatu peserta 

didik memperoleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kebiasaan, yang baru 

dan ketulusan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan 

lingkungan. Jadi dalam hal ini usaha mengajar tidak hanya sekedar membantu tapi 

juga fokus pada pertumbuhan dan perkembangan siswa. 

 Pembelajaraan diartikan sebagai usaha guru untuk pembelajaran siswa 

mencapai tujuan dalam pandangan konstruktivisme efektifitas pembelajaran 

ditandai sebagai berikut: 1) Siswa membangun sendiri pengetahuannya baik 

secara personal maupun sosial. 2) Siswa sendiri yang memasukkan informasi 



3 
 

 
 

melalui keaktifan menalarnya. 3) Siswa mengkontruksi pengetahuan secara terus 

menerus. 4) Guru hanya berperan sebagai fasilitator agar proses konstruksi 

pengetahuan siswa berjalan mulus. 

 Motivasi belajar adalah keinginan, perhatian, kemauan siswa dalam 

belajar bahwa motivasi belajar adalah arah dan ketahanan prilaku siswa dalam 

belajar. Motivasi belajar tercermin melaluiketekunan yang tidak mudah goyah 

untuk mencapai sukses, meskipun dihadang banyak kesulitan. Komponen utama 

motivasi belajar adalah kebutuhan, dorongan dan tujuan belajar. Kebutuhan 

belajar terjadi bila individu merasakan ketidak seimbangan antara yang dimiliki 

dan diharapkan. Dorongan belajar merupakan kekuatan mental untuk melakukan 

kegiatan dalam rangka memenuhi harapan dalam belajar. Dorongan berorientasi 

pada tujuan belajar. Tujuan belajar inilah yang menjadi inti motivasi belajar.  

 Penerapan Metode Pembelajaran Index Card Match diharapkan dapat 

menarik perhatian siswa, mengurangi rasa bosan dan malas, membantu dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas III SD Inpres Mallengkeri I. Hal ini 

dikarenakan pada pembelajaran dengan menggunakan Metode i Index Card Match 

melibatkan siswa aktif dalam mengamati dan menganalisa terhadap soal yang 

berhungan dengan materi Kasifikasi Makhluk Sosial.  

 Sesuai dengan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data sejauh mana penerapan metode  Index Card  Match dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik kelas III SD Inpres Mallengekri I 

Tahun Pelajaran 2021/2022 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Masalah-masalah dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Penerapan Metode 

Pembelajaran  Index Card Match dapat meningkatkan hasil belajar IPS Murid  

Kelas III SD Inpres Mallengkeri I ?  

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan  rumusan masalah dapat ditentukan tujuan penelitian  sebagai 

berikut: 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu “ Untuk meningkatkan  hasil belajar IPS dengan menggunakan Metode  

Index Card Match murid kelas III SD Inpres Mallengkeri I. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dengan dilakukan penelitian ini, penulis memiliki harapan besar agar hasil dari 

penelitian dapat memberikan banyak manfaat. Baik yang dipandang teoritis 

maupun praktis. 

 Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis memiliki harapan besar agar 

hasil dari penelitian  dapat memberikan banyak manfaat. Baik yang dipandang 

teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 
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 Memberikan ilmu pengetahuan tentang inovasi media pembelajaran  

yang dapat digunakan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

 Penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi yang dapat 

membantu guru mengetahui media yang efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar. 

b. Bagi Siswa 

1. Menjadikan peran penting dalam mengatasi masalah kesulitan belajar 

siswa. 

2. Menjadikan pertimbangan dan acuan dalam meningkatakan kualitas 

pendidikan pada umumnya dalam mengatasi masalah kesulitan belajar 

murid SD Inpres Mallengkeri I. 

3. Siswa mempunyai sumber belajar yang bervariasi. 

c. Bagi Sekolah 

1. Memberikan referensi terkait media yang dapat digunakan pada saat 

pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

2. Mendukung program sekolah untuk meningkatkan penggunaan 

teknologi.  

d. Bagi Peneliti 

1. Menambah ilmu pengetahuan tentang media yang dapat digunakan 

selama proses belajar. 

2. Memberikan pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Teori Pendukung 

1.  Strategi Pembelajaran 

 Kata strategi berasal dari bahasa Latin yakni strategi yang diartikan 

sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi 

merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam 

mencapai tujuan. Misalnya sesorang guru yang berperan sebagai pimpinan 

di kelas, yang mengingkan kesuksesan dan keberhasilan dalam mengajar 

akan menerapkan suatu strategi dalam mencapai tujuan itu. Seorang guru 

umumnya mengharapkan hasil belajar yang baik bagi anak didiknya, akan 

menerapkan suatu strategi sedemikian rupa sehingga siswa mencapai 

tujuannya dengan mendapat prestasi yang terbaik. Seorang manajer atau 

pimpinan perusahaan yang menginginkan keuntungan dan kesuksesan 

yang besar akan menerapkan suatu strategi dalam mencapai tujuannya itu 

(Hamzah, 2020: 140) 

 Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan 

pada siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. 

Jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar 

dan mengajar (BM), proses belajar mengajar (PBM), atau kegiatan belajar 

mengajar (KBM). 

7 
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 Kata atau istilah pembelajaran dan penggunaannya masih tergolong 

baru, yang mulai popular semenjak lahirnya undang-undang sistem 

pendidikan Nasional No.20 Tahun 2020. Menurut undang-undang ini, 

pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada  suatu lingkungan belajar. Menurut 

pengertian ini, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan , 

kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan keyakinan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Namun dalam 

implementasinya, sering kali kata pembelajaran ini diidentikkan dengan 

kata mengajar.  

 Pembelajaran yang didentikkan dengan kata “mengajar berasal dari 

kata dasar “ajar”, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang 

supaya diketahui. Kata pembelajaran yang semula diambil dari kata “ajar” 

ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi kata “pembelajaran”, 

diartikan sebagai proses, perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan 

sehingga anak didik mau belajar. 

2. Index Card Match 

a. Strategi Index Card Match 

   Strategi merupakan panduan dalam langkah-langkah suatu kegiatan 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara umum, strategi 
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mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam 

usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

   Index Card  Match adalah metode pemecahan masalah yang 

digunakan dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa yang 

memupuk rasa kerjasama siswa dalam menjawab pertanyaan dengan 

mencocokan kartu Index yang ada di tangan mereka. Index Card Match 

adalah pembelajaran yang penggunaannya dengan cara memasangkan 

kartu-kartu yang berisikan suatu materi pembelajaran yang sedang 

diajarkan. Teknik pembelajaran ini dilaksanakan secara berpasangan. 

   Metode Index Card Match merupakan metode yang cukup 

menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah 

diberikan sebelumnya. Namun demikian, materi barupun 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. 

   Jadi, Metode IIndex Card Match adalah pembelajaran yang 

mengarahkan pada meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa untuk 

memupuk rasa kerjasama dengan mencocokkan atau memasangkan kartu 

yang berisikan materi pembelajaran. 

b.  Pengertian Metode Pembelajaran Index Card Match  
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   Silberman (2020:246), Index Card Match merupakan cara yang 

menyenangkan dan aktif untuk mengkaji materi pembelajaran. Dengan 

Metode Index Card Match siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran, 

siswa akan belajar menyampaikan sesuatu pemahaman pada teman serta 

dapat menjadi pendengar yang baik saat teman lain menyampaikan suatu 

pemahaman, sehingga siswa memiliki antusias dalam proses 

pembelajaran untuk berlomba-lomba mencari pasangan dari setiap kartu 

yang miliki baik kartu yang berisi pertanyaan maupun kartu yang berisi 

jawaban. 

    Belajar merupakan suatu usaha sadar individu untuk mencapai 

tujuan peningkatan diri atau perubahan diri melalui latihan-latihan dan 

pengulangan-pengulangan dan perubahan yang tejadi bukan karena 

kebetulan (Mulyati, 2019:5).Slameto (2020:2) mengemukakan bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

  Berdasarkan berbagai pengertian belajar menurut beberapa ahli di 

atas dapat dikatakan bahwa pengertian belajar adalah terjadinya 

perubahan pada orang yang belajar, perubahan tampak dari belum 

mampu menjadi mampu. Perubahan-perubahan dapat berupa suatu yang 

baru, yang segera tampak dalam perilaku nyata atau yang masih 
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tersembunyi, mungkin juga perubahan hanya berupa penyempurnaan 

terhadap hal yang sudah dipelajari. 

  Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsung 

pembelajaran (Sudjana 2020:76). Metode pembelajaran cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

optimal (Wina Sanjaya, 2020:147).  

   Index Card Match adalah cara menyenangkan lagi aktif untuk 

meninjau ulang materi pembelajaran. Ia membolehkan peserta didik 

untuk berpasangan dan memainkan kuis kepada lawan sekelas Index 

Card Match merupakan cara yang menyenangkan dan aktif untuk 

mengkaji materi pembelajaran. Para peserta bermain dalam sebuah kuis 

dan berpasangan (Mei. Siberman, 2020: 236-246). Index Card Match 

adalah salah satu teknik intruksional dari belajar aktif yang termasuk 

dalam berbagai strategis (strategi pengulangan) (Mei. Siberman, 

2020:246).  

   Metode 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. Fungsi 
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Index Card Match agar anak-anak lebih cepat dalam pembelajaran anak 

akan lebih mudah dalam memahami suatu materi, dan tidak merasa 

jenuh dalam belajar. 

c.  Prinsip-prinsip Metode Pembelajaran Index Card Match 

    Menurut Ismail (2020), prinsip-prinsip yang digunakan dalam 

model pembelajaran Index Card Match adalah sebagai berikut:” 

1. Memahami sifat peserta didik.  

   Pada dasarnya didik memiliki sifat rasa ingin tahu atau 

berimajinasi. Kedua sifat ini merupakan dasar bagi berkembangnya 

sikap/berpikir krisis dan kreatif. Untuk itu kegiatan pembelajaran 

harus dirancang menjadi lahan yang subur bagi berkembang kedua 

sifat tersebut.” 

2. Mengenal peserta didik secara perorangan 

  Peserta didik berasal dari latar dan kemampuan yang 

berbeda. Perbedaan induvidu harus diperhatikan dan garis tercermin 

dalam pembelajaran. Semua peserta didik dalam kelas tidak harus 

selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda dengan 

kecepatan belajarnya. Peserta didik yang memiliki kemampuan 

lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang kurang 

aktif. 
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3. Memanfaatkan perilaku peserta didik dalam berorganisasi belajar. 

Peserta didik selain alami bermain secara berpasangan atau 

kelompok. Perilaku yang demikian dapat dimanfaatkan oleh guru 

dalam pengorganisasian kelas. Dengan berkelompok akan 

mempermudah mereka untuk berinteraksi atau bertukar pikiran.” 

4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mampu 

memecahkan masalah. Pada dasrnya hidup adalah memecahkan 

masalah, untuk itu peserta didik perlu dibekali kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif untuk menganalisis masalah, dan kreatif untuk 

melahirkan alternatif pemecahan masalah. Jenis pemikiran tersebut 

sudah sejak lahir, guru diharapkan dapat mengembangkannya 

5. Menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang 

menarik.” Ruangan kelas yang sangat disarankan dalam Index Card 

Match. Hasil pekerjaan peserta didik sebaiknya dipajang di dalam 

kelas, karena dapat memotivasi peserta didik untuk bekerja lebih 

baik dan menimbulkan inspirasi bagi peserta didik yang lain. Selain 

itu pajangan dapat juga dijadikan bahan ketika membahas materi 

pelajaran yang lain. 

6. Memanfaatkan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang 

menarik ruangan kelas yang menarik sangat disarankan dalam kelas, 

karena dapat memotivasi peserta didik untuk bekerja lebih dan 

menimbulkan inspirasi bagi peserta didik yang lain.  
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7. Memanfaatkan lingkungan sebagai lingkunagan belajar.” 

Lingkungan (fisik, sosial, budaya) merupakan sumber yang sangat 

kaya untuk belajar peserta didik. Lingkungan dapat berfungsi 

sebagai media belajar serta objek belajar peserta didik. 

8. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. 

Pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik merupakan 

suatu interaksi antar guru dengan peserta didik. Umpan balik 

hendaknya lebih mengungkapkan kekuatan atau kelebihan peserta 

didik dari pada kelemahannya. Umpan balik juga harus dilakukan 

secara santun dan elegan sehingga tidak meremehkan dan 

menurunkan motivasi.” 

9.  Membedakan antara aktif-fisik dengan mental. Dalam 

pembelajaran Index Card Match, aktif secara mental lebih 

diinginkan dari pada aktif fisik. Karena itu, aktivitas sering 

bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, mengemukakan 

gagasan merupakan tanda-tanda aktif mental.” 

d.  Langkah-langkah Model Pembelajaran Index Card Match 

    Model “mencari pasangan kartu” cukup menyenangkan digunakan 

untuk mengulangi materi pembelajaran yang telah diberikan 

sebelumnya. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut : 

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

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

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

ajarkan. Setiap kertas berisi 1 pertanyaan. 

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

pertanyaan yang telah dibuat. 

5) Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan 

jawaban. 

6)  Setiap siswa diberi 1 kertas. Jelaskan bahwa ini adalah aktifitas yang 

dilakukan berpasangan. Separuh siswa akan mendapatkan soal dan 

separuh yang lain akan mendapatkan jawaban. 

7)  Mintalah kepada siswa untuk menemuan pasangan mereka. Jika ada 

yang sudah menemukan pasangan, mintalah kepada mereka untuk 

duduk berdekatan. Jelaskan juga agar mereka tidak memberitahu 

materi yang mereka dapatkan kepada teman yang lain. 

8)  Setelah semua siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, 

mintalah kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan 

soal yang diperoleh dengan keras kepada teman-temannya yang lain. 

Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangannya. 

9) Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. 
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e. Kelebihan dan kekurangan Index Card Match 

1) Kelebihan Model Pembelajaran Index Card Match 

 Setiap strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun 

metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan 

termasuk model pembelajaran Index Card Match. 

 Menurut Marwan menyatakan bahwa kelebihan model 

pembelajaran Index Card Match adalah sebagai berikut: 

a) Menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar. 

b) Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. 

c) Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenagkan. 

d) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf 

ketuntasan belajar.” 

2) Kekurangan Model Pembelajaran Index Card Match 

 Menurut Marwan Menyatakan bahwa kekurangan model 

pembelajaran Index Card Match adalah sebagai berikut: 

a) Guru harus meluangkan waktu yang lebih. 

b) Guru harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang 

memadai dalam hal pengelolaan kelas. 

c) Menuntut sifat tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk 

bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. 

3. Keterampilan Hasil Belajar 

 Berdasarkan uraian tentang konsep belajar di atas, dapat dipahami 

tentang makna hasil belajar, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada 
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diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian tentang hasil belajar 

sebagaimana diuraikan di atas dipertegas lagi oleh Nawawi dalam K. 

Brahim (2019:39) yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. 

 Secara sederhana, yang dimakusd dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena 

belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. 

Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru 

menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang 

berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

 Untuk  mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalaui evaluasi. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Sunal (2020:94), bahwa evaluasi 

merupakan proses penggunaan infomasi untuk membuat pertimbangan 

seberapa efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa. Selain 

itu, dengan dilakukannya evaluasi atau penilaian ini dapat dijadikan 

feedback atau tindak lanjut, atau bahkan cara untuk mengukur tingkat 

penguasaan siswa. Kemajuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari 

tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. 
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Dengan demikian, penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang 

dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada 

siswa. 

f. Macam-macam  Hasil Belajar 

1. Pemahaman Konsep 

  Bloom (2020:89) diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman 

menurut Bloom ini adalah seberapa besar siswa mampu menerima, 

menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru 

kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta 

mengerti apa yang dibaca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia 

rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang ia 

lakukan.  

2. Keterampilan Proses 

  Usman dan Setiawati (2020:77) mengemukakan bahwa 

keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah 

kepada pembangunan kemampuan mental fisik dan sosial yang 

mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam 

diri individu siswa. Keterampilan berarti kemampuan menggunakan 

pikiran, nalar, dan perbuatan secara efektif dan efesien untuk 

mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitasnya. 
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  Dalam melatih keterampilan proses, secara bersamaan 

dikembangkan pula sikap-sikap yang dikehendaki, seperti 

kreativitas, kerja sama, bertanggung jawab, dan berdisiplin sesuai 

dengan penekanan bidang studi yang bersangkutan. 

3. Sikap  

  Lange dalam Azwar (1998:3), sikap tidak hanya merupakan 

aspek mental semata, melainkan mencakup pula aspek respond 

fisik. Jadi, sikap ini harus ada kekompakan antara mental dan fisik 

secara serempak. Jika mental saja yang dimunculkan, maka belum 

tampak secara jelas sikap seseorang yang ditunjukkannya. 

Selanjutnya, Azwar mengungkapkan tentang struktur sikap terdiri 

atas tiga komponen yang saling menunjang, yaitu: komponen 

kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif merupakan 

representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap; 

komponen afektif, yaitu perasaan yang menyangkut emosional; dan 

komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku 

tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang. 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

 Ilmu  Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu: sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial 

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan 
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suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial 

di atas. 

 Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang 

memiliki keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan 

kebukatan wawasan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan 

kebulatan wawasan yang berkenaan dengan wilayah-wilayah, adapun 

sejarah memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari 

berbagai periode.  

 Pelajaran IPS di SD mengajarkan konsep-konsep esensi ilmu sosial 

untuk membentuk subjek didik menjadi warga negara yang baik. Istilah 

IPS mulai digunakan secara resmi di Indonesia sejak tahun 1997 adalah 

istilah Indonesia untuk Social Studies di Amerika. Kita mengenal beberapa 

istilah seperti ilmu sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. 

Pertama, ilmu sosial tekanannya kepada keilmuan yang berkenan dengan 

kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Secara khusus dipelajari dan 

dikembangkan di tingkat pendidikan tinggi dan dikembangkan di beberapa 

fakultas. Ilmu Sosial adalah ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam 

konteks sosial dengan kata lain semua bidang ilmu yang mempelajari 

manusia sebagai anggota masyarakat. 

 Pembelajaran IPS perlu melibatkan siswa secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran untuk menemukan dan menerapkan semua ide-

idenya. Guru hanya memberi tangga yang membantu siswa untuk 
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mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi, namun harus diupayakan 

agar siswa dapat menaiki tangga tersebut. 

 Oleh karena itu penting bagi guru menyiapkan siswa agar mampu 

memahami segala tantangan dengan memberikan inovasi baru dalam 

pembelajaran di kelas. Untuk itu dalam proses pembelajaran guru tidak 

hanya memahami disiplin ilmu IPS, tetapi hendaknya juga memahami 

hakikat proses pembelajaran IPS yang mencakup tiga ranah kemampuan 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, serta merupakan sebuah nama  

mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan 

Ekonomi serta mata pelajaran Ilmu Sosial lainnya. 

 Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya hasil 

belajar siswa, guru diharapkan mewujudkan suasana belajar yang relevan 

serta menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan 

mengadakan pembaharuan dalam model, metode, pendekatan, serta 

penggunaan media dalam proses pembelajaran yang memungkinkan siswa 

dapat belajar secara aktif (Aunurrahman, 2020:28). 

 Berdasarkan hasil observasidi sekolah  dasar gugus III Mengwi, 

pembelajaran IPS didominasi dengan merode ceramah walau sesekali 

diselingi dengan tanya jawab pembelajaran masih berpusat pada guru, 

pembelajaran kurang menggali pengetahuan awal siswa. Hal tersebut 

menyebabkan sebagian besar siswa belum dapat memahami makna dari 

materi yang mereka peroleh, siswa merasa malu bertanya kepada guru 
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karena siswa menganggap dirinya akan dicap sebagai siswa yang bodoh 

jika bertanya. 

  Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan siswa semakin 

terpuruk dalam ketidaktahuannya terhadap konsep-konsep yang dijelaskan 

oleh gurunya, intreraksi dan kerjasama siswa dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan umumnya masih kurang, artinya sikap individual siswa 

sangat tinggi. Sebagian besar siswa jarang melakukan tukar informasi 

dengan teman-teman di kelasnya dan tidak mau saling membantu dalam 

belajar sehingga siswa cenderung berkerja secara mandiri. 

 Siswa yang pintar cenderung tidak mau membantu temannya yang 

kurang kemampuan akademiknya, sebaliknya siswa yang merasa kurang 

mampu dalam pembelajaran dengan bertanya kepada siswa yang lebih 

mampu, guru belum begitu optimal memberdayakan aspek kompetensi 

dasar dalam kegiatan pembelajaran terutama aspek afektif dan psikomotor.  

Hal ini nampak dari jarangnya guru memnatau siswa. 

 Mencermati berbagai permasalahn dan realita belajar sebagaimana 

diuraikan di atas, strategi pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

tampaknya dapat digunakan untuk memecahkan strategi pembelajaran 

Index Card Match untuk dikembangkan sebagai variasi strategi 

pembelajaran, agar pemahaman konsep dapat tercapai. 

 Alasan tersebut diantaranya, dapat meningkatkan partisipasi siswa, 

terutama pada kelompok kecil, karena siswa yang pandai bertanggung 

jawab terhadap siswa yang lemah. Dengan demikian siswa yang pandai 
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dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, sedangkan 

siswa yang lemah dapat terbantu menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi (Suyitno,2020:9) 

 Selain itu merupakan strategi pembelajaran yang menarik, karena 

menerapkan gabungan dari dua hal yaitu belajar dengan kemampuan 

masing-masing individu dan belajar kelompok. Stratgei Belajar Aktif Tipe 

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 menyelesaikan pertanyaan dan 

melemparkan pertanyaan kepada pasangan lain. 

 Kegiatan belajar bersama ini dapat membantu memacau keaktifan 

belajar dan kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan kerja sama 

kelompok kecil yang memungkinkan untuk memperoleh pemahaman dan 

penguasaan materi, sehingga tercapai hasil yang maksimal melalui 

penelitian dengan judul pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif 

Tipe Index Card Match Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas III SD 

Gugus III Mengwi, Bandung Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

 Uraian latar belakang tersebut didukung oleh beberapa teori, 

meliputi pembelajaran IPS di sekolah dasar, strategi pembelajaran akrif 

tipe Index Card Match, model pembelajaran konvensional, hasil belajar 

IPS. Teori-teori tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut. 
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5. Hakikat IPS 

1. Tujuan IPS 

1) Memberikan siswa dengan pengetahuan social yang berguna dalam 

kehidupan masyarakat. 

2) Membekali siswa dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisis dan menyusun alternative pemecahan masalah social 

yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. 

3) Memberikan siswa dengan kemampuan berkomunikasi dengan 

warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta 

berbagai keahlian. 

4) Membekali siswa dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan 

keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi di bagian 

kehidupannya yang tidak terpisahkan; dan 

5) Membekali siswa dengan kemampuan pengetahuan dan keilmuan 

IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan 

masyarakat dan perkembangan ilmu teknologi kelima tujuan diatas 

harus dicapai dalam pelaksanaan kurikulum IPS di berbagai 

lembaga pendidikan dengan keluasan, kedalaman dan bobot yang  

6) Sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan 

(Ajat Sudrajat dan Elah Nuraelah 2020). 
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 Sementara itu, ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-

aspek sebagai berikut: (a) Manusia, tempat dan lingkungan, (b) Waktu, 

keberlanjutan, dan perubahan, (c) Sistem sosial dan budaya, (d) Perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan  IPS sebagai pendidikan global yakni menddik 

siswa akan kebhinekaan bangsa, budaya dan peradaban didunia; 

menanamkan kesadaran ketergantungan anatar bangsa; menanamkan 

kesadaran semakain terbukanya komunikasi dan transportasi anatar bangsa 

didunia; mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan perusakan lingkungan 

(Ajat Sudrajat dan Elah Nurelah 2020). 

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat dideskripsikan bahwa 

pelajaran IPS adalah suatu mata pelajaran yang tidak hanya memuat suatu 

teori melainkan fakta, peristiwa konsep dan ilmu penegetahuan lain 

(Geografi Sosiaologi dan Ekonomi) yang berhubungan dengan isu social 

(Ajat dan Elah Nuraelah). 

2.  Ruang Lingkup Pembelajaran IPS 

  Gunawan (2019: 52) menyatakan bahwa “ruang lingkup IPS 

meliputibeberapa aspek yaitu: a) Manusia, tempat dan lingkungan; b) 

Waktu dan perubahan; c) Sistem sosial dan budaya; d) Perilaku ekonomi 

dan kesejahtraan”.  

  Melalui pelajaran IPS, murid diarahkan untuk dapat menjadi warga 

negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta rasa cinta 

damai. Disamping itu, dengan mempelajari sosial atau masyarakat, murid 

secara langsung dapat mengamati dan mempelajari norma-norma atau 



25 
 

 
 

peraturan serta kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat tersebut 

sehingga murid dapat pengalaman secara langsung adanya hubungan timbal 

balik yang saling mempengaruhi antara kehidupan pribadi dan masyarakat. 

3. Karakteristik Pembelajaran IPS 

  Menurut pendapat Kosasih (Sapriya, dkk. 2019: 8) mengemukakan 

beberapa karakteristik pembelajaran IPS adalah sebagai berikut: 

a) IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya 

(menelaah fakta dari segi ilmu); 

b) Penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang ilmu 

saja, melainkan bersifat komperhensif (meluas/dari berbagai ilmu 

sosial dan lainnya; 

c) Mengutamakan peran aktif para murid melalui proses belajar inquiri 

agar murid mampu mengembangkan berpikir kritis,rasional dan 

analitis; 

d) Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan/ 

menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan 

lainnya dengan kehidupan nyata di masyaraka; 

e) IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil 

(mudah berubah), sehingga titik berat pembelajaran adalah terjadinya 

proses internalisasi secara mantap dan aktif pada diri murid; 

f) IPS mengutamakan hal-hal, arti dan penghayatan hubungan 

antarmanusia yang bersifat manusiawi; 
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g) Pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, juga 

nilai  dan keterampilannya; 

h) Berusaha untuk memuaskan setiap murid yang berbeda melalui 

program maupun pembelajarannya; 

i) Dalam pengembangan Program Pembelajaran senantiasa 

melaksanakan prinsip-prinsip, Karakteristik (sifat dasar) dan 

pendekatan-pendekatan yang menjadi ciri IPS itu sendiri. 

4. Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

 Pengaruh utama pembelajaran IPS di Indonesia sulit berkembang, 

adalah minimnya ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran IPS itu 

sendiri, Hal tersebut pasti dipengaruhi oleh persepsi masyarakat, 

pandangan miring para orang tua terhadap IPS, model pembelajarannya, 

dan pengaruh yang lainnya. Berikut faktor-faktor penyebab pembelajaran 

IPS kurang diminati para peserta didik, antara lain : 

1. Metode pembelajaran yang monoton 

 Pada pembelajaran IPS di sekolah dasar cenderung masih 

menggunakan metode konvensional yang membuat pembelajaran 

menjadi membosankan dan kurang bermakna. Pemilihan metode 

yang cocok merupakan salah satu langkah untuk membuat 

pembelajaran IPS di sekolah dasar menjadi lebih menyenangkan dan 

bermakna. Ini untuk menghindari dan memperbaiki pandangan 

masyarakat yang mengidentikkan pembelajaran IPS merupakan 

pembelajaran yang membosankan karena hanya hafalan semata. 
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2. Persepsi bahwa IPS tidak penting 

  IPS dipandang tidak ada gunanya dalam konteks kehidupan 

sehari-hari baik dalam konteks kehidupan individu, bermasyarakat 

dan berbangsa.IPS tidak praktis, tidak dapat membangun gedung 

atau membangun jembatan, tidak dapat mendatangkan uang, tidak 

ada les IPS, dan begitu seterusnya yang pada intinya tidak langsung 

menghasilkan materi atau uang. Dalam konteks ini, masyarakat kita 

sudah banyak terbius oleh paham materialisme dan pragmatisme. 

Masyarakat juga berparadigma bahwa prospek kerja IPA lebih 

menjanjikan. 

3. Persepsi bahwa IPS ada di tingkat dua 

 Pembelajaran di IPS dikenal santai, sebab tidak dikelilingi oleh 

rumus- rumus seperti pada IPA. Maka dari itu, para peserta didik IPS 

jarang terikat oleh waktu dan sedikit lebih longgar dalam belajar. Hal 

tersebut menjadikan masyarakat lebih menomorsatukan IPA yang 

notabene lebih full time karena ada waktu untuk praktikum dan lain 

sebagainya. Mayoritas para orang tua juga menganggap bahwa 

longgarnya waktu peserta didik IPS menjadikan mereka 

menghabiskan waktunya untuk bermain dan melakukan hal yang 

kurang bermanfaat. Anggapan tersebut akhirnya mengubah mainset 

masyarakat tentang IPS dan meletakkannya di tingkat kedua. 

Kebanyakan orang tua juga menyuruh anaknya untuk terjun ke IPA, 
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dan tentunya mereka akan sangat bangga sekali jika hal itu dapat 

tercapai. 

4. Hasil Belajar 

 Anni (2019: 85), menyatakan hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami 

kegiatan belajar. Perolehan aspek- aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Merujuk 

pemikiran Gagne (1988) dalam Suprijono (2012: 5-6), hasil belajar 

berupa; 

a) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa,baik lisan maupun tertulis. 

Kemampuan merespon secara spesifik terhadap rangsangan 

spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi 

simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan  

b) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep 

dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analitis-sintetis fakta konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan 

intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas 

kognitif yang khas 
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c) trategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi 

penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masala 

d) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan 

serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, 

sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani 

e) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasark penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 

kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. 

Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai nilai 

sebagai standar perilaku.  

B. Hasil Penelitian yang Relevan  

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain: 

 Penelitian Si Ngurah Putu Suta Prawira (2014) yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Index Card Match terhadap 

hasil belajar IPS SD”. Penelitian yang dilakukan oleh Si Ngurah penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS antara 

siswa yang belajar dengan strategi pembelajaran aktif tipe Index Card Mtach 

dengan siswa yang belajar dengan siswa yang belajar dengan pembelajaran 

konvensional pada siswa kelas V SD Gugus III Mengwi, Bandung Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu yang 

menggunakan rancangan Nonequivalent Control Group Design. Populasi 

penelitian adalah seluruh siwa kelas V semester 1 SD Gugus III Mengwi  
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Tahun pelajaran 2013/2014. Dengan sampel penelitian yang ditentukan secara 

random sampling. Sampel penelitian yaitu SDN 2 Sempidi sebagai kelompok 

kontrol berjumlah siswa 35 orang. Data hasil belajar IPS dikumpulkan dengan 

teknik tes berupa tes objektif bentuk pilihan ganda biasa. Selanjutnya data 

dianalisis dengan uji-t. Hasil uji hipotesis dengan uji-t menunjukkan t hitung 

=2. 708, sedangkan t tabel dengan dk=67 dan taraf signifikan 5% didapat 

angka batas penolakan hipotesis 2.00. berdasarkan kriteria pengujian, thit> 

ttabel (2.708>2.00), sehingga Ha diterima dan HO di tolak. Ini berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS antara siswa yang belajar melalui 

strategi pembelajaran aktif tipe Index Card Match dengan siswa yang belajar 

melalui pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran aktif tipe Index Card Match 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V Gugus III Mengwi, 

Bandung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 Penelitian Siti Maisyaroh (2017) yang berjudul “Pengaruh Tipe Index 

Card Match Terhadap Hasil belajar IPS”.  Tujuan penelitian yang dilakukan  

oleh Siti penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruhi yang signifikan 

tipe Index Card Match terhadap terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 

Negeri 33 Negeri Katon. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV B sebanyak 25 siswa dan 

siswa kelas IV A 21siswa. Desain penelitian yang digunakan adalah kelompok 

control non ekuivalen. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik tes 

yaitu pretest dan posttest. Analisis data menggunakan uji tpooled varians dan 
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program Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan tipe Index Card Match 

terhadap hasil belajar IPS siswa. 

 Penelitian Splekhah (2020) yang berjudul “Penggunaan Model 

Pembelajaran Index Card Match Untuk Meningkatkan Keterampilan berpikir 

Kritis Pada Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Peneliti 

melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis IPS dengan menggunakan model pembelajaran Index Card Match. 

Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Metode 

pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, wawancara, dan tes. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD N Totosari No. 102 

Ajaran Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 26 siswa. Peneliti 

menggunakan analisis data dengan teknik kualitatif yang terdiri dari reduksi, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada siklus I diperoleh data dengan 

presentase ketuntasan 19,23%, kemudian dilanjutkan ke tindakan siklus II 

dengan presentase ketuntasan 73,03%. Dapat dikatakan bahwa model 

pembelajaran Index Card Match terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis pada mata pelajaran IPS. 

C. Kerangka Pikir 

 Penelitian ini berjudul “Penerapan Metode Pembelajaran Index Card 

Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS  Murid Kelas III Sd Inpres 

Mallengkeri I” Dimana dapat kita lihat bahwa siswa kelas III SD Mallengkeri 
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I melangsungkan pembelajaran IPS sehingga dapat kita lihat dengan 

menggunakan metode Index Card Match dan tampa menggunakan metode 

Index Card Match dapat kita lihat perbedaanya, dengan menggunakan metode 

Index Card Match belajar siswa lebih meningkat karrna menggunakan Index 

Card match sehingga minat belajar siswa lebih meningkat dan siswa tidak 

mudah merasa bosan. Sedangkan sebelum menggunakan metode Index Card 

Match siswa di sini lebih banyak bermain-main (tidak serius dalam proses 

pembelajaran). Sehingga di sini peneliti menerapkan Metode Index Card 

Match. 

 Guru seharusnya lebih menggunakan metode pembelajaran yang lebih 

menarik agar siswa lebih tertarik untuk belajar di sekolah contohnya 

menggunakan media gambar agar siswa lebih tertarik untuk belajar tetapi 

dengan keterbatasannya media kita masih membutuhkan banyak media 

sehingga siswa-siswi tersebut memiliki minat yang lebihtinggi untuk belajar, 

sehingga hasil belajar dapat ditingkatakan lagi dengan baik, dan yang kurang 

maksimal akan menjadi maksimal dan siswa terkesan menjadi pasif. Namun 

selama proses pembelajaran guru dan siswa melakukan umpan balik sehingga 

terjadi interaksi antara guru dengan siswa maupun antar siswa. 

 

  

 

  
Siswa tidak aktif  

 

Kondisi Awal  

 

Guru belum menggunakan 

Index Card Match   

 

Belum ada 

peningkatan / Rendah 
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(Gambar 2.1 Kerangka Pikir)  

D. Hipotesis Tindakan 

 Adapun hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini 

berbunyi: “Jika penerapan metode index card match digunakan dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, maka hasil belajar murid kelas III SD 

Inpres Mallengkeri I akan meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

Guru sudah  meggunakan 

Index Card Match 

 

Siswa aktif 
Terjadi peningkatan/ 

tinggi 
Kondisi akhir 
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   BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis  Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk penelitian 

Tindakan Kelas. Kemmis melalui Sukarno (2020;2) berpendapat bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah bentuk kajian yang bersifat relektif oleh plaku 

tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari 

tindakan itu dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap 

tindakan yang dilakukan serta memperbaiki kondisi tempat praktik 

pembelajaran itu dilakukan. Desain penelitian yang dipergunakan berbentuk 

siklus model Kemmis dan McTaggrat, siklus ini tidak hanya berlangsung satu 

kali, tetapi beberapa kali hingga tercapai tujuan yang diharapkan. 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

   Lokasi penelitian ini berada di sekolah SD Malengkeri I yang berada di 

Jalan Muhajirin 2 No. 18 Mangasa. Kec. Tamalate, Kota Makassar Waktu 

penelitian yang dibutuhkan pada peneliti ini kurang lebih selama 1 (satu) 

minggu.  

 Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas III SD Inpres Mallengkeri 

I Tahun pelajaran 2022 yang siswanya berjumlah 20 orang terdiri dari 12 

perempuan dan 8 laki-laki.   

 

36 
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C. Faktor Yang Diselidiki 

1. Faktor Proses 

   Apakah terjadi atau terdapat proses interaksi antara penelitian 

dengan siswa serta antara siswa dengan siswa agar kegiatan belajar 

mengajar berlangsung efektif dan efesien. 

2. Faktor Hasil 

 Dalam proses pengamatan berlangsung, terlihat bahwa siswa 

termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran, ditinjau dari berbagai respon 

siswa serta keikut sertaannya dalam pembelajaran muatan IPS melalui 

Index Card Match.   

D. Prosedur Penelitian  

Pada penelitian ini, calon peneliti terlebih dahulu melaksanakan tes awal 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberikan tindakan 

disamping observasi. Observasi awal dilakukan untuk dapat mengetahui 

ketetapan tindakan yang akan diberikan dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Dari hasil observasi awal, maka dalam refleksi ditetapkan tindakan yang 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu melalui metode index 

card match. adapun rancangan tindakan pada kegiatan ini, digambarkan pada 

bagan berikut ini: 

  

   

 

Tindakan  
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Gambar 3:1 : Siklus I penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh  

Kemmis dan Mc Taggart. (Hopkins,2011 : 92) 

 

Adapun penelitian tindakan ini terdiri dari empat langkah dan dapat 

diuraikan sebagai berikut 

 

 

1. Siklus Pertama 

a. Tahap Perencanaan 

 Sebelum melakukan tindakan kelas peneliti terlebih dahulu 

menyusun rencana yang harus dilakukan. Dalam tahap ini peneliti 

melakukan tindakan sebagai berikut: 

Perencanaan  

 

Observasi  
Siklus I 

Refleksi  

Tindakan  

 

Observasi  

 

Siklus II 
Perencanaan  

Refleksi  
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1) Menelaah kurikulum sebagai pedoman untuk membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas III SD Negeri 

Mallengkeri I. 

3) Menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

4) Menyiapkan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap peningkatan hasil belajar. 

b. Tahap Tindakan  

 Dalam tahapan pelaksanaan tindakan, peneliti memberikan materi 

pembelajaran selalu berpedoman pada RPP yang telah dibuat. Adapun 

tindakan yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1) Melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran (kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir) 

2) Mengumpulkan data pengetahuan awal dan mengidentifikasi 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi peneliti dalam pembelajaran 

ilmu pengetahuan sosial. 

c. Tahap Observasi 

Tahap observasi ini dilaksanakan bersamaan dengan tahap 

pelaksanaan tindakan. Dalam hal ini peneliti tidak bertindak sendiri 

melainkan dibantu oleh observer. Pengamatan dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Adapun aspek yang diamati yaitu aktivitas 

siswa yang sesuai format observasi.  
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d. Tahap Refleksi 

 Pada tahap ini, peneliti menganalisis, memahami, dan 

menyimpulkan hasil dari pengamatan yang dilakukan. Pada tahap ini 

peneliti menganalisis dan menyimpulkan hasil evaluasi yang diperoleh 

serta mengungkapkan kelebihan dan kekurangan selama pelaksanaan 

siklus I. Peneliti memperbaiki pelaksanaan sesuai hasil evaluasi untuk 

digunakan pada siklus berikutnya. 

2. Siklus Kedua 

 Adapun prosedur yang dilakukan pada siklus II sama halnya prosedur 

pada siklus I, hanya saja peneliti melakukan perbaikan berdasarkan hasil 

refleksi pada siklus I. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi 

 Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. 

2. Soal Tes  

  Tes adalah instrument pengumpulan data untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam aspek kognitif, atau tingkat penugasan materi 

pembelajaran.  

F. Teknik Pengumpulan  Data 

1. Teknik Observasi 

 Observasi adalah kegiatan pengamatan atau pengambilan data 

untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. 
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Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data yang dapat 

memperlihatkan pengelolaan Index Card Match oleh guru dan siswa. 

Lembar observasi ini untuk mengetahui aktivitas siswa dan 

mengidentifikasi cara yang efektif dalam menerapkan strategi index card 

match. 

2. Teknik Tes 

 Siswa diberikan tes untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. 

Tes diberikan kepada siswa setiap akhir siklus untuk mengetahui 

keterampilan membaca siswa menggunakan menerapkan strategi index 

card match. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yang diambil berupa foto-foto pada saat penelitian 

yang berguna mendokumentasikan peristiwa penting sebagai bukti yang 

memperkuat kegiatan didalam pembelajaran. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Hasil belajar 

Dalam mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap hasil belajar 

dengan metode index card match, untuk melakukan tes hasil belajar. 

 

Tingkat Penguasaan Kategori  

0≤ x < 70 Tidak tuntas 

70≤ x ≤100 Tuntas  

Sumber : Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas III SD Negeri Mallengkeri I 
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Tabel 3.1 Standar Ketuntasan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

2. Aktivitas siswa 

 Dalam mengetahui bagaimana aktivitas siswa terhadap penggunaan 

metode index card match yang telah mereka laksanakan, peneliti 

melakukan observasi aktivitas siswa. Analisis data aktivitas siswa sebagai 

berikut: 

 

NP =
𝑅

𝑆𝑀
 x 100% 

Keterangan : 

NP = Nilai Persentase 

R    = Skor mentah yang diperoleh berdasarkan pengamatan 

SM = Skor maksimum 

 

Sumber : Yonny (2020:175) 

Tabel 3.2 Kriteria Taraf Keaktifan Siswa 

 

H. Indikator keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya 

peningkatan hasil belajar  IPS  dengan menggunakan srtaregi Index Card 

Match di  kelas III SD Inpres Mallengkeri I jalan. Muhajirin 2 No. 

18,Mangasa dengan tercapainya ketuntasan (KKM) suatu  mata pelajaran. 

 

Persentase Kriteria 

70 – 100% Sangat Tinggi 

50 – 79,99% Tinggi 

25 – 49,99% Sedang 

0 – 24,99% Rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas yang digunakan dikelas III SD Mallengkeri I 

yang berada dijalan Muhajirin 2 No. 18, Mangasa, Kec, Tamalatea, Kota 

Makassar terdiri dari dua siklus dilakukan terhadap 20 subjeck penelitian. 

Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang diklasifikasikan atas dua 

bagian, yaitu hasil siklus pertama dan siklus kedua. 

 Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I dan II meliputi 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi, deskripsi 

pelaksanaan penelitian kelas pada pembelajaran IPS dengan menggunakan 

Metode Index Card Match. 
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1. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus 1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisis deskripsi yang dilakukan adalah untuk mengetahui hasil 

penelitian pada masing-masing siklus penelitian. 

a. Tahap Perencanaan 

  Pada tahap perencanaan ini dilakukan pada hari Senin 22 Agustus 

2022 peneliti bersama guru kelas III. I mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan selama proses penelitian berlangsung diantaranya adalah: 

Tindakan  

Perencanaan  

 

Observasi  
Siklus I 

Refleksi  

Tindakan  

 

Observasi  

 

Siklus II 
Perencanaan  

Refleksi  

 

44 
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Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada tiap siklus. 

2) Membuat lembar pertanyaan yang sesuai dengan materi pembelajaran 

3) Membuat lembar observasi proses pembelajaran untuk siswa 

4) Membuat soal evaluasi dan kunci jawaban untuk siklus I 

b. Tahap Tindakan 

 Pada pertemuan kedua hari selasa 23 Agustus 2022 dilaksanakan 

tahap tindakan pada siklus I. pada tahapan tindakan penelitian bahwa 

pembelajaran akan segera dimulai dengan  menggunakan Metode Index 

Card Match,  peneliti mengucapkan salam kepada siswa, kemudian 

mengadakan absensi terhadap kehdiran siswa. Sebelum masuk pada materi 

pelajaran peneliti melakukan tes kemampuan awal melalui pertanyaan 

singkat, peneliti kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran sambil 

mengamati perilaku siswa selama proses pembalajaran  dan juga 

mengamati kemampuan siswa dalam  manerima pembelajaran. Peneliti 

kemudian menanyakan kepada siswa mengenai pengertian lingkungan 

buatan dan juga mengumpulkan data dari berbagai informasi berkaitan 

dengan lingkungan alam dan buatan proses ini kurang lebih memakan 

waktu 50 menit. 

 Kegiatan selanjutnya masih ada siswa waktu 20 menit. Ini 

digunakan untuk evaluasi siklus I. Peneliti membagikan soal kepada 

peserta didik  untuk didiskusikan jawaban yang tepat  kepada teman 
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kelompoknya  siswa dituntut mengumpulkan lembar soal yg duberikan 

sebelum jam yang sudah ditentukan sebelumnya hal ini bertujuan agar 

siswa bisa lebih disiplin untuk mengerjakan tugas. 

c. Pengamatan  

Berdasarkan hasil pengamatan disiklus I ini peneliti 

menyampaikan materi pelajaran. Peneliti mampu melaksanakan tindakan 

pembelajaran cukup baik. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Hasil observasi terhadap siswa 

Selama proses pembelajaran siklus I ini berlangsung, siswa mulai 

lebih fokus karena tidak terlalu beraktivitas langsung dengan temannya 

selama pelajaran, terlebih lagi siswa sudah diberi tugas oleh karena itu 

mereka lebih fokus memimikirkan jawaban apa yang akan mereka 

masukkan nantinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan siswa 

dalam proses pembelajaran yang meliputi beberapa aspek diantaranya 

aspek keakti    fan, aspek  perhatian, aspek disiplin, dan aspek 

penugasan dengan kriteria 1 (sangat tidak baik), 2 (tidak baik), 3 

(baik), dan 4 (sangat baik). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut ini. 

Tabel 4.I Lembar Observasi siklus I siswa kelas III SD Inpres 

Mallengkeri I 

No. Nama Siswa Keaktifan Perhatian  Disiplin  Penugasan  Skor 

1 2  3  4 5 6 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 AN   √    √   √      √ 12 
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2 FK  √     √   √     √  10 

3 MR  √    √     √    √  11 

4 MF  √    √    √     √  9    

5 NP   √   √    √     √  10 

6 MM    √  √    √      √ 12 

7 MF √      √   √    √   8 

8 MI   √   √    √     √  10 

9 PA  √   √      √    √  9 

10 AK  √     √    √    √  11 

11 AP    √  √     √    √  12 

12 AI  √     √   √      √ 11 

13 AP √     √     √    √  8 

14 NP  √     √   √     √  10 

15 NI   √     √   √   √   11 

16 NZ   √    √    √    √  12 

17 RE  √   √      √     √ 10 

18 SK  √     √     √    √  8 

19 SR    √  √    √      √ 12 

20 UM   √   √    √    √   9 

Jumlah Skor 205 

 

Keterangan: 

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik  

4 : Sangat Baik 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada aspek keaktifan 

masih ada beberapa siswa yang mendapat kriteria penilaian 3 ≤, begitu juga 

dengan aspek perhatian, disiplin, dan penugasan, masih tergolong kurang baik. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan selanjutnya agar aktivitas siswa dapat 

meningkat sesuai yang diharapkan. Berdasarkan tabel observasi diatas, dapat 

diketahui bahwa siswa dalam proses pembelajaran diperoleh presentase 64,06%. 

Sebagai mana dapat dilihat pada hasil presentase klasikal observasi siswa dibawah 

ini. Hal ini  
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Persentase  klasikal observasi     = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

       = 
205

320
 x 100% 

       = 64,06% 

Hasil persentasi klasikal observasi menunjukkan bahwa aspek yang perlu 

ditingkatkan dalam proses pembelajaran adalah aspek keaktifan, aspek perhatian, 

aspek disiplin, aspek penugasan karena keempat aspek tersebut masih termasuk 

kedalam kategori cukup 

2) Analisis data hasil belajar 

Tahap ini merupakan evaluasi pembelajaran berupa pelaksanaan tes 

formatif, hal ini dilakukan untuk mengetahuai evaluasi hasil belajar siswa. 

Pada pembelajaran siklus I hasil belajar siswa masih belum mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh siklus I adalah nilai 

rata-rata 74,27 dengan ketuntasan belajar 63%. Sebagaimana dapat dilihat pada 

analisis data hasil belajar berikut ini: 

Jumlah nilai siswa ( ∑x)  :  1,385 

Jumlah siswa ( ∑N)  : 20 

Jumlah yang tuntas belajar  : 12 

Sehingga nilai rata-rata X  = 



N

X

  

                            =  
1.385

20
 

                                  = 69,25 
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           Nilai klasikal KK  = 
Z

X × 100% 

                                       = 
12

20
 × 100% 

   

                                    =  60 % 

d. Refleksi  

Peneliti bersama guru menganalisis hasil pada tindakan I 

berdasarkan hasil observasi tindakan I ditemukan bahwa masih banyak 

kelemahan yang terdapat pada peneliti yang bertindak sebagai guru dan 

kelemahan pada siswa. Kelemahan guru yaitu tidaka dapat menyampaikan 

materi secara rinci, jelas, padat dan menggunakan bahasan yang lebih 

lugas apalagi sekarang dengan menggunakan Strategi Pembelajaran Index 

Card Match sehingga strategi  yang digunakan guru untuk pembelajaran 

belum maksimal. 

Kelemahan pada siswa yaitu dengan sebagai belum memahami 

secara keseluruhan interuksi/ penjelasan yang diberikan oleh guru, 

sebagian siswa merasa canggung/kaku dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan  Strategi Pembelajaran Index Card Match, siswa 

belum maksimal menerima bimbingan dari guru dalam hal menyelesaikan 

soal, sebagai siswa belum memahami penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa tujuan yang ingin dicapai 

pada pembelajaran siklus I belum tercapai secara optimal. Hal ini sesuai 

dengan analsiis peningkatan hasil belajara siswa bahwa sekitar 63% siswa 

yang memperoleh nilai 60 ke atas. Dalam hal ini hasil belajar yang dicapai 
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belum mencapai target yang direncanakan yakni 70% siswa harus 

mencapai hasil belajar 70 keatas. Oleh karena itu peneliti dan observer 

merencanakan untuk menlanjutkan pada pembelajaran siklus II. 

 

2. Hasil Siklus II 

  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.2 Siklus II 

a. Perencanaan  

 Pada tahap perencanaan ini peneliti bersama guru mempersiapkan 

segala sesuatu yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung 

diantaranya adalah: 

1) Menyusun Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2) Membuat lembar pertanyaan yang sesuai dengan materi pembelajaran 

3) Membuat lembar observasi proses pembelajaran untuk siswa 

4) Membuat soal evaluasi dan kunci jawaban untuk siklus II 

b. Tindakan  

   Pelaksanaan siklus II ini dipusatkan untuk menyampaikan materi 

lingkungan alam dan buatan. Peneliti mengawali pertemuan dengan 

Tindakan 

Observasi perencanaan Siklus II 

Refleksi  
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mencucapkan salam kepada siswa, kemudian mengadakan absensi 

terhadap kehadiran siswa. Sebelum masuk pada materi, guru memberi 

motivasi siswa agar lebih semangat dan aktif dalam proses pembelajaran. 

Kemudian peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan 

sedikit penjelasan materi yang akan dipelajari siswa yang berkaitan 

dengan peristiwa lingkungan alam dan buatan, peneliti kemudian 

menginformasikan kepada siswa agar siap-siap untuk mengerjakan tugas 

yang akan diberikan oleh peneliti sambil mengamati perilaku siswa 

selama prose pembelajaran daring menggunakan Metode Pembelajaran 

Index Card Match dan juga mengamati kemampuan siswa dalam 

menerima pembelajaran. Kemudian peneliti kembali menanyakan 

pengertian lingkungan alam dan buatan sebagai bentuk refleksi sebelum 

menutup pembelajaran dan sebagai persiapan untuk jawaban tugas yang 

diberikan oleh peneliti. Kemudian peneliti membagikan soal evaluasi 

melalui grup kelas untuk segera dikerjakan dan dikumpul sebelum jam 

yang sudah ditentukan sebelumnya hal ini bertujuan agar siswa bisa lebih 

disiplin dalam mengerjakan tugas.  

c. Pengamatan  

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II peneliti menekankan siswa dan 

memberikan nilai bagi meraka yang aktif. Peneliti juga sudah mampu 

melaksanakan pembelajaran dengan baik sehingga siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan antusias secara rinci diuraikan sebagai berikut: 

1) Hasil observasi terhadap siswa 
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Hasil observasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung dapat 

diketahui bahwa jumlah siswa yang melakukan aktivitas selama 

pembelajaran daring berlangsung sudah berkurang bahkan tidak ada 

lagi siswa yang tidak memperhatikan dengan baik pelajaran sehingga 

peneliti juga merasa nyaman selama proses pembelajaran itu 

berlangsung. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa perhatian 

siswa telah terpusat pada penjelasan guru yang menggunakan media 

gambar yang mengenai materi pelajaran dan pemberian metode pada 

siklus ini sehingga siswa bersemangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

  Berdasarkan uraian di atas, siswa menjadi bersemangat dalam belajar, 

karena mereka sudah mengerti perintah dari guru, juga akan menjadi 

penlaian.Berikut ini disajikan hasil dari lembar observasi terhadap 

aktivitas siswa pada saat tindakan siklus II. 

Tebel 4.2 Observasi Siswa Pada proses Pembelajaran Siklus II 

No. Nama Siswa Keaktifan Perhatian  Disiplin  Penugasan  Skor 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 AN    √    √    √   √  15 

2 FK   √    √    √   √   11 

3 MR   √    √      √    √ 13 

4 Mf    √    √  √     √  11 

5 NP   √    √    √    √  12 

6 MM    √   √     √    √ 15 

7 MF  √    √     √    √  10 

8 MI    √  √    √     √  11 

9 Putra   √    √    √    √  12 

10 AK   √   √    √     √  10 

11 AP   √     √   √   √   11 
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12 AI   √    √    √    √  12 

13 AP  √    √     √     √ 10 

14 NP   √     √   √    √  11 

15 NP   √    √    √    √  14 

16 NZ   √     √   √     √ 14 

17 RE   √   √      √   √  12 

18 SK   √    √   √     √  11 

19 SR    √    √   √    √  14 

20 UM    √   √     √   √  12 

Jumlah Skor 241 

 

Keterangan: 

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik  

4 : Sangat Baik 

 

Berdasarkan data hasil pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa aspek 

keaktifan, aspek perhatian, aspek disiplin dan aspek penugasan siswa mulai 

mengalami peningkatan, aktivitas siswa mengalami peningkatan yakini dari 

presentase  70,31% menjadi 84% pada siklus II ini. Sebagaimana dapat dilihat 

hasil presentase observasi siswa dibawa ini: 

Persentase pelaksanaan     = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 

          = 
241

320
 x 100% 

          = 75% 

Berdasarkan hasil presentase yang diperoleh pada siklus II yaitu 84% yang 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa sudah berada pada kategori baik dibanding 

siklus I pada kategori cukup. Hasil presentase ini telah memenuhi skor yang telah 

ditetapkan yaitu 80, sehingga dapat dinyatakan bahwa dengan menggunakan 
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Metode Pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan sedikit aktivitas 

dalam pembelajaran IPS. 

2) Analisis data hasil belajar 

Pada siklus II ini nilai evaluasi belajar siswa sedikit meningkat disbanding 

dengan hasil belajar siswa pada siklus sebelumnya, rata-rata nilai siswa adalah 

74 dengan ketuntasan 90% sebagaimana dapat dilihat dalam tabel daftar 

belajar berikut ini: 

Jumlah nilai semua siswa( ∑x)     : 1,385 

 Jumlah siswa ( ∑N)    : 20 

Jumlah yang tuntas belajar   : 18 

Sehingga nilai rata-rata X = 



N

X

  

  =  
1,385

20
 

   = 69,25 

Nilai klasikal KK        = 
Z

X × 100% 

          = 
18

20
 × 100% 

           = 90% 

d. Refleksi  

 Berdasarkan hasil penelitian siklus II kemudian dilakukan refleksi 

terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Hasil nilai siswa pada 

siklus ini sudah mencapai indicator keberhasilan, dapat dilihat pada nilai 
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rata-rata kelas yang mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Adapun hasil refleksi pada siklus II adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti menjelaskan prosedur penggunaan Metode Index Card 

Match 

2) Peneliti menjelaskan mengenai lingkungan alam dan buatan kepada 

siswa dengan baik. Sehingga siswa akan mengerti sehingga 

pembelajaran akan meningkat 

3) Pengelalokasian waktu telah sesuai rencana tindakan sehingga 

seluruh waktu dapat dimanfaatkan secara optimal. 

4) Siswa yang bertanya pada siklus ini meningkat. 

5) Peneliti telah menyimpulkan hasil pembelajaran diakhir 

pembelajaran 

6) Sikap antusias siswa dalam pembelajaran meningkat. 

7) Peneliti dapat mengelola kelas dengan baik. 

8) Perhatian guru kepada siswa dalam pembelajaran sudah merata. 

9) Kemampuan peneliti membimbing sudah baik 

10)  Caraguru dalam mengkondisikan siswa yang kurang aktif sudah 

lebih baik. 

Berdasarkan dari pengamatan siklus I diperoleh data hasil 

pengamatan antara lain guru sudah menggunakan Metode Index Card 

Match sudah cukup baik, tetapi pengelolaan kelas belum optimal 

dikarenakan pembelajaran daring. Hal ini juga disebabkan kurangnya 

motivasi dan bimbingan kurang merata serta metode yang digunakan 

kurang optimal, sehingga siswa masih merasa kesulitan dalam 
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memahami dan menjawab pertanyaan yang ada. Akan tetapi pada saat 

diberi pertanyan siswa sudah mulai aktif sehingga bisa dikatakan 

pembelajaran sudah sedikit meningkat dengan menggunakan Metode 

Index Card Matcht. Selain itu masih ada peserta didik yang melakukan 

aktivitas-aktivitas lain diluar pembelajaran.   

Adapun data hasil belajar yang diperoleh pada siklus I sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Belajar Siklus I 

NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 AN 70 Tuntas 

2 FK 65 Tidak tuntas 

3 MR 70  Tuntas 

4 MF 70 Tuntas 

5 NP 70 Tuntas 

6 MM 70 Tuntas 

7 MF 68 Tidak tuntas 

8 MI 69 Tidak tuntas 

9 PA 70 Tuntas 

10 AK 70 Tuntas 

11 AP 69 Tidak tuntas 

12 AI 70 Tuntas 

13 AP 68 Tidak tuntas 

14 NP 70 Tuntas 

15 NP 68 Tidak tuntas 

16 NZ 69 Tidak tuntas 

17 RE 70 Tuntas 

18 SK 70 Tuntas 

19 SR 69 Tidak tuntas 

20 UM 70 Tuntas 

Jumlah 1,385 

 

No. Uraian Frekuensi Presentase Keterangan 
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Tabel 4.4 Frekuensi Ketuntasan Belajar Siklus I 

 

 Berdasarkan hail belajar siklus I dapat disimpulkan porolehan hasil 

belajar sebanayak 12 orang siswa yang tuntas dengan presentase 63% dan 

sebanayk 8 orang siswa yang tidak tuntas dengan presentase 36% 

 Hasil belajar siswa pada siklus I terjadi peningktan jika 

dibandingkan dengan nilai klasikal sebelum dilakukan tindakan siklus I, 

tetapi belum mencapai indicator keberhasilan yang ditetapkan. Pada siklus I 

nilai rata-rata evaluasi adalah 69,25 dengan ketuntasan belajar ketuntasan 

63% dengan demikian, perlu dilanjutkan siklus II agar hasil belajar siswa 

dapat diharapkan meningkat. Pada siklus II berdasarkan refleksi siklus I, 

pelaksanaan tindakan oleh guru sudah baik, guru mampu membangun siswa 

dalam membimbing siswa menjawab pertanyaan.  

Siswa juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas diluar pembelajaran 

karena pembelajaran di siklus ini guru menjelaskan melalui Index Card 

Match  dengan materi lingkungan alam dan buatan, siswa dituntut untuk 

menjawab pertanyaan, dan ketika siswa menjawab pertanyaan diharapkan 

siswa untuk mengulang jawaban dari temannya dan diharapkan dapat 

memberikan keterangan salah atau benar, sehingga mereka bersemangat 

dalam  menjawab pertanyaan karena akan masuk dalam penilaian. Hal ini 

1 2 3 4 5 

1.  Siswa yang memperoleh nilai 

KKM (70 ke atas) 

12 orang siswa 63% Tuntas  

2.  Siswa yang belum 

memperoleh nilai KKM (60 

ke bawah) 

8 orang siswa 36% Tidak Tuntas 

 Jumlah  20 orang siswa 99%  



56 
 

 
 

menyebabkan konsentrasi siswa terpusat pada materi sehingga mereka dapat 

memahami materi dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. 

 

Adapun perolehan hasil belajar siklus II dapat dilihat pada tabel 4.5 

 

Tabel 4.5 Hasil Belajar Siklus II 

NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 AN 74 Tuntas 

2 FK 68  Tidak tuntas 

3 MR 72 Tuntas  

4 MF 73 Tuntas 

5 NP 73 Tuntas 

6 MM 72 Tuntas 

7 MF 74 Tuntas 

8 MI 70 Tuntas 

9 PA 72 Tuntas 

10 AK 73 Tuntas 

11 AP 72 Tuntas 

12 AI 75 Tuntas 

13 AP 72 Tuntas 

14 NP 74 Tuntas 

15 NP 69 Tidak tuntas 

16 NZ 70 Tuntas 

17 RE 73 Tuntas 

18 SK 74 Tuntas 

19 SR 72 Tuntas 

20 UM 72 Tuntas 

Jumlah 1,444 

   

Tabel 4.6 Frekuensi Ketuntasan Belajar Siklus II 

No . Uraian  Frekuensi  Persentase  Keterangan  

 

1 2 3 4 5 

1. Siswa yang memperoleh 

nilai KMM ( 70 ke atas) 

18 orang siswa 90% Tuntas  

2.  Siswa yang belum 

memperoleh nilai KKM 

2 orang siswa 9% Tidak tuntas  
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(70 ke bawah) 

Jumlah  20 orang siswa  99%  

 

 Berdasarkan hasil siklus I dapat disimpulkan  perolehan hasil belajar 

sebanyak 12 orang yang tuntas  dengan presentase 63%, dan  sebanyak 8 orang 

siswa yang tidak tuntas dengan presentase 36%. 

 Siklus II ini hasil belajar siswa mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan siklus I. pada siklus I nilai rata-rata evaluasi siswa adalah 64,06 dengan 

ketuntasan 63%, setelah diberikan tindakan pada siklus II nilai rata-rata evaluasi 

siswa adalah  69, dengan ketuntasan belajar 63% setelah diberikan tindakan pada 

siklus II nilai rata-rata evaluasi adalah 74 dengan ketuntasan nilai 90%. Sehingga 

terdapat peningkatan hasil belajar siswa siklus I ke siklus II. Pada siklus II hasil 

belajar siswa sudah mencapai indicator, keberhasilan yang ditetapkan (>70%). 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa telah mencapai indicator 

keberhasilan yang ditetapkan, sehingga siklus II dirasa cukup, tanpa harus 

dilanjutkan siklus III, hal ini berarti dengan menggunkan Metode Index Card 

Match dalam pembelajaran IPS siswa kelas III materi lingkungan alam dan buatan 

di SD Inpres Mallengkeri I jln. Muhajirin 2 No. 18, Mangasa, kec. Tamalatea, 

Kota Makassar Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Peningkatan hasil 

belajar siswa dari siklus I dan siklus II dapat dilihat tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.7 

Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian 

 

Siklus I 

 

Siklus II 

1 2 3 

Hasil Belajar 69 74 

Ketuntasan belajar 63% 90% 
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Pada siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dengan kentuntasan belajar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa 

masih ada siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran, dikarenakan siswa 

belum berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran sehingga pemahaman siswa 

pada materi pelajaran masih perlu ditingkatkan.   

 

B. Pembahasan  

 Melalui Metode Index Card Match dapat meningkat hasil belajar IPS 

siswa dengan mencapai nilai KKM yaitu 70 yang ditentukan oleh sekolah 

terkhusus pada sekolah SD Inpres Mallengkeri I pada kelas III, dimana dapat 

kita lihat pada siklus I yang nilainya pada hasil belajar 76 sedangkan 

ketuntasan belajarnya itu 63% dapat dilihat bahwa dengan adanya  siklus I ini 

maka pembelajaran menggunakan Strategi Index Card Match belum tuntas 

karena belum mencapai nilai KKM (70) yang telah ditentukan oleh sekolah Sd 

Inpres Mallengkeri I, karena siswa yang memperoleh nilai  KKM (70 Ke atas) 

baru 12 orang sedangkan yang belum memperoleh nilai KKM (70 Ke bawah) 

8 orang siswa. Oleh karena itu peneliti memutuskan dengan melanjutkan pada 

siklus II dapat dilihat meningkat hasil belajar siswa, sehingga dengan 

melanjutkannya pada siklus II hasil belajar siswa siklus II, 74 sedangkan 

ketuntasan belajarnya 90% dapat dilihat bahwa siswa yang memperoleh nilai 

KKM (70 ke atas ) 18 orang atau sudah tuntas sedangkan 2 orang siswa yang 

belum tuntas atau memperoleh nilai (80 ke bawah) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dengan diadakannya siklus II maka pembelajaran dengan 
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menggunakan Metode Index Card Match dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran pada mata pelajaran IPS siswa kelas III SD Inpres Mallengkeri I 

meningkat dengan menggunakan salah satu Metode Index Card Match.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: Aktivitas siswa mengalami perubahan dari siklus 

I ke siklus II. Berdasarkan hasil observasi pada siklus I secara keseluruhan 

diperoleh skor keaktifan sebesar 64% yang berada pada keriteria yang cukup 

aktif. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil observasi pada siklus II yang 

mencapai tingkat keaktifan sebesar 75% yang berada pada kategori yang 

sangat aktif. Nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas III SD Inpres Mallengkeri 

I mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 60%yang berada pada kategori 

rendah yang menajdi 90 pada siklus II dan berada pada kategori sangat baik. 

Siwa yang tuntas pada siklus I sebanyak 12 siswa dan siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 8 siswa. Sedangkan pada siklus II, siswa yang tuntas belajar 

mencakup semua subjek yaitu 20 siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Mei. 

Siberman 2020: 236-246. Index Card Match adalah cara menyenangkan lagi 

aktif untuk meninjau ulang materi pembelajaran. Ia membolehkan peserta 

didik untuk berpasangan dan memainkan kuis kepada lawan sekelas Index 

Card Match merupakan cara yang menyenangkan dan aktif untuk mengkaji 

materi pembelajaran. Dengan demkian hal ini terbukti dalam Penelitian  Index 

Card Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

B. Saran        

Adapun saran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi 

untuk melakukan penelitian sejenis dalam pembelajaran berbeda. 

63 
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2. Guru hendaknya lebih sering melatih dan memanfaatkan keaktifan 

siswa dengan menerapkan berbagai strategi pembelajaran, sehingga 

siswa mendapatkan suatu pembelajaran yang tidak menoton dan siswa 

dapat berpartisipasi aktif dan jangan ragu ketika berdiskusi atau 

melakukan kegiatan sumbang saran dengan temannya. 
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah    : SD Negeri Mallengkeri I 

Kelas /Semester   : III(Tiga)/1 

Mata Pembelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Pertemuan   : Pertama  

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

 

 

A. Standar Kompetensi 

IPS 

1. Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah 

dan sekolah 

 

B. kompetensi Dasar  

IPS  

1. Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah 

2. Membuat denah dan peta lingkungan rumah dan sekolah 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mengidentifikasikan kenampakan alam dan keterampilan 

buatan di lingkungan sekitar 

2. Siswa dapat menjelaskan manfaat kenampakan alam bagi kehidupan  

3. Siswa dapat menjelaskan manfaat kenampakan buatan bagi kehidupan 

4. Siswa dapat membuat denah rumah siswa dengan menentukan arah mata 

anginnya 

 

D. Metode Media Pembelajaran 

Ceramah, diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

E. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Guru memberikan salam  

2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh 

salah seorang siswa. Siswa yang diminta 

membaca do’a adalah siswa siswa yang hari ini 

datang paling awal.  

3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan 

sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi 

tercapainya cita-cita. 

4. Mengabsensi siswa terlebih dahulu untuk 

melihat kehadirannya. 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

6. Menyanyikan lagu “Naik-Naik ke Puncak 

Gunung.  

Nasionalisme. 

10 

Menit 
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Kegiatan 

Inti 

Ayo Membaca 

1) Peneliti menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai. 

2) Peneliti menyajikan materi yang 

akan di bawakan  

3) Peneliti membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok. 

4) Peneliti memberikan masukan 

tentang cara belajar menggunakan 

quis. 

5)  Peneliti kemudian memberikan  

siswa gambar dan memberikan 

contoh cara belajar menggunakan 

quis yang baik menggunakan 

strategi index card match. 

6) Siswa kemudian mencocokan dan 

mencari pasangan kartu yang 

berisikan pertanyaan dan jawaban. 

7) Setelah itu siswa kemudian 

mengumpulkan kartu yang sudah 

terpasang yang berisikan jawaban. 

45 

menit 
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Kegiatan 

Penutup 

1. Kegiatan diakhiri dengan membaca do’a 15 

 

 

 

 

Mengetahui  

 

 

     Makassar,Agustus 2022 

      Guru Kelas III A, 

 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

Wiantik Aksari Basri, S.Pd, M.Pd   Suhartini, S.Pd 

         

 NIP. 19790114 200411 2 001    NIP. 19810707 

201001 2 026 

 

     

 

HAERUNNISA 

NIM.105401112818 
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PEDOMAN TES BESERTA JAWABANNYA 

 

Nama    : 

Kelas    : 

 

 Pilihan ganda 

1. Di bawah ini yang termasuk lingkungan buatan adalah…… 

a. Selat, laut, dan gunung 

b. Danau, gunung, dan laut 

c. Sungai, teluk, dan daratan 

d. Waduk, jalan, dan gedung 

2. Lingkungan alam yang dimanfaatkan untuk olah raga selancar 

adalah…… 

a. Sungai 

b. Danau 

c. Laut 

d. Rawa-rawa 

3. Berikut ini merupakan lingkungan alam yang dimanfaatkan 

untuk PLTA adalah…… 

a. Danau  

b. Samudra  

c. Pantai 

d. Teluk 

4. Taman laut raja ampat terdapat di propinsi…… 

a. Jawa barat  

b. Sumatra barat  

c. Papua barat 

d. Sumatra barat 

5. Sungai menjadi transportasi utama di pulau…… 
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a. Sumatra  

b. Sulawesi 

c. Jawa 

d. Kalimantan 

6. Sampah yang berasal dari plastik, kertas, dan kaleng 

sebaiknya…… 

a. Dibakar 

b. Ditimbul 

c. Dikubur 

d. Di daur ulang 

7. Selain banjir, hutan yang gundul juga dapat menyebabkan…… 

a. Kebakaran hutan 

b. Kekeringan 

c. Tanah longsor  

d. Kabut asap 

8. Gotong royong banyak dilakukan di daerah…… 

a. Pedesaan  

b. Perkotaan 

c. Pesisir pantai 

d. Pegunungan 

 

Jawabaan pilihan ganda : 1. D, 2.C, 3. A, 4. C, 5. D, 6. D, 7. C, 

8. A 

Essay 

9. Laut , danau, dan gunung termasuk lingkungan? 

10. Laut sempit yang memisahkan dua pulau disebut? 

Jawaban 

1. Alam  

2. Selat 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah    : SD Negeri Mallengkeri I 

Kelas /Semester   : III(Tiga)/1 

Mata Pembelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Pertemuan   : Pertama  

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit  

 

 

F. Standar Kompetensi 

IPS 

2. Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah 

dan sekolah 

 

G. kompetensi Dasar  

IPS  

3. Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah 

4. Membuat denah dan peta lingkungan rumah dan sekolah 

 

H. Tujuan Pembelajaran 

5. Siswa dapat mengidentifikasikan kenampakan alam dan keterampilan 

buatan di lingkungan sekitar 

6. Siswa dapat menjelaskan manfaat kenampakan alam bagi kehidupan  

7. Siswa dapat menjelaskan manfaat kenampakan buatan bagi kehidupan 

8. Siswa dapat membuat denah rumah siswa dengan menentukan arah mata 

anginnya 

 

I. Metode Media Pembelajaran 

Ceramah, diskusi. 
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J. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

7. Guru memberikan salam  

8. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh 

salah seorang siswa. Siswa yang diminta 

membaca do’a adalah siswa siswa yang hari ini 

datang paling awal.  

9. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan 

sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi 

tercapainya cita-cita. 

10. Mengabsensi siswa terlebih dahulu untuk 

melihat kehadirannya. 

11. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

12. Menyanyikan lagu “Naik-Naik ke Puncak 

Gunung.  

Nasionalisme. 

10 

Menit 
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Kegiatan 

Inti 

Ayo Membaca 

8) Peneliti menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai. 

9) Peneliti menyajikan materi yang 

akan di bawakan  

10) Peneliti membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok. 

11) Peneliti memberikan masukan 

tentang cara belajar menggunakan 

quis. 

12)  Peneliti kemudian memberikan  

siswa gambar dan memberikan 

contoh cara belajar menggunakan 

quis yang baik menggunakan 

strategi index card match. 

13) Siswa kemudian mencocokan dan 

mencari pasangan kartu yang 

berisikan pertanyaan dan jawaban. 

14) Setelah itu siswa kemudian 

mengumpulkan kartu yang sudah 

terpasang yang berisikan jawaban. 

45 

menit 
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Kegiatan 

Penutup 

2. Kegiatan diakhiri dengan membaca do’a 15 

 

 

 

 

Mengetahui  

 

 

     Makassar,Agustus 2022 

      Guru Kelas III A, 

 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

Wiantik Aksari Basri, S.Pd, M.Pd   Suhartini, S.Pd 

         

 NIP. 19790114 200411 2 001    NIP. 19810707 

201001 2 026 

 

     

 

HAERUNNISA 

NIM.105401112818 
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Lampiran 3 

 

PEDOMAN TES SIKLUS I 
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Lampiran 4 

 

PEDOMAN TES SIKLUS II 
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Lampiran 5 

Kunci Jawaban 

 

Pilihan ganda 

1. D. Waduk, jalan, dan gedung 

2. C. Laut 

3. A. Danau 

4. C. Papua  barat 

5. D. Kalimantan 

6. D. Di daur ulang  

7. C. Tanah longsor 

8. A. Pedesaan 

 

Essay  

 Jawaban  

9. Alam  

10. Selat  
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Lampiran 6 

Kunci Jawaban 

Pilihan ganda 

1. D. Waduk, jalan, dan gedung 

2. C. Laut 

3. A. Danau 

4. C. Papua  barat 

5. D. Kalimantan 

6. D. Di daur ulang  

7. C. Tanah longsor 

8. A. Pedesaan 

 

Essay  

 Jawaban  

9. Alam  

10. Selat 
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Lampiran 7 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

SIKLUS I 

No. Nama Siswa Keaktifan Perhatian  Disiplin  Penugasan  Skor 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 AN   √    √   √      √ 12 

2 FK  √     √   √     √  10 

3 MR  √    √     √    √  11 

4 MF  √    √    √     √  9 

5 NP   √   √    √     √  10 

6 MM    √  √    √      √ 12 

7 MF √      √   √    √   8 

8 MI   √   √    √     √  10 

9 PA  √   √      √    √  9 

10 AK  √     √    √    √  11 

11 AP    √  √     √    √  12 

12 AI  √     √   √      √ 11 

13 AP √     √     √    √  8 

14 NP  √     √   √     √  10 

15 NI   √     √   √   √   11 

16 NZ   √    √    √    √  12 

17 RE  √   √      √     √ 10 

18 SK  √     √     √    √  8 

19 SR    √  √    √      √ 12 

20 UM   √   √    √    √   9 

Jumlah Skor 205 

Keterangan:  

Kriteria penilaian 

1 : Sangat tidak baik 3 : Baik 

2 : Tidak Baik  4 : Sangat baik 

Makassar,     Agustus 2022 

 

 

Salawati 
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Lampiran 8 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

SIKLUS II 

No. Nama Siswa Keaktifan Perhatian  Disiplin  Penugasan  Skor 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 AN    √    √    √   √  15 

2 FK   √    √    √   √   11 

3 MR   √    √      √    √ 13 

4 Mf    √    √  √     √  11 

5 NP   √    √    √    √  12 

6 MM    √   √     √    √ 15 

7 MF  √    √     √    √  10 

8 MI    √  √    √     √  11 

9 PA   √    √    √    √  12 

10 AK   √   √    √     √  10 

11 AP   √     √   √   √   11 

12 AI    √    √    √    √  12 

13 AP  √    √     √     √ 10 

14 NY   √     √   √    √  11 

15 NP    √    √    √    √  14 

16 NZ   √     √   √     √ 14 

17 RE   √   √      √   √  12 

18 SK   √    √   √     √  11 

19 SR    √    √   √    √  14 

20 UM    √   √     √   √  12 

Jumlah Skor 241 

Keterangan: 

Kriteria penilaian 

1 : Sangat tidak baik 3 : Baik 

2 : Tidak Baik  4 : Sangat baik 

Makassar,     Agustus 2022 

 

 

 

Salawati 
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Lampiran 9 

DAFTAR HASIL BELAJAR 

SIKLUS 1 

NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 AN 70 Tuntas 

2 FK 65 Tidak tuntas 

3 MR 70  Tuntas 

4 MF 70 Tuntas 

5 NP 70 Tuntas 

6 MM 70 Tuntas 

7 MF 68 Tidak tuntas 

8 MI 69 Tidak tuntas 

9 PA 70 Tuntas 

10 AK 70 Tuntas 

11 AP 69 Tidak tuntas 

12 AI 70 Tuntas 

13 AP 68 Tidak tuntas 

14 NP 70 Tuntas 

15 NP 68 Tidak tuntas 

16 NZ 69 Tidak tuntas 

17 RE 70 Tuntas 

18 SK 70 Tuntas 

19 SR 69 Tidak tuntas 

20 UM 70 Tuntas 

Jumlah 1,385 
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DAFTAR HASIL BELAJAR 

SIKLUS II 

NO NAMA SISWA NILAI KETERANGAN 

1 AN 74 Tuntas 

2 FK 68  Tidak tuntas 

3 MR 72 Tuntas  

4 MF 73 Tuntas 

5 NP 73 Tuntas 

6 MM 72 Tuntas 

7 MF 74 Tuntas 

8 MI  70 Tuntas 

9 PA 72 Tuntas 

10 AK 73 Tuntas 

11 AP 72 Tuntas 

12 AI 75 Tuntas 

13 AP 72 Tuntas 

14 NP 74 Tuntas 

15 NP 69 Tidak tuntas 

16 NZ 70 Tuntas 

17 RE 73 Tuntas 

18 SK 74 Tuntas 

19 SR 72 Tuntas 

20 UM 72 Tuntas 

Jumlah 1,444 
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DOKUMENTASI 

 

 

Gambar 1.  

Absensi kepada siswa siklus I 
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Gambar 2.  

Pemberian materi kepada siswa 

 

 

Gambar 3.  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

 

 

Gambar 4.  

Refleksi sebelum memulai pelajaran siklus II 
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Gambar 5. 

Pembelajaran tes hasil belajar kepada siswa 

 

 

 

Gambar 6. 

Melakukan refleksi sebelum menutup pelajaran 
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Gambar 7. 

Membaca do’a sebelum menutup pelajaran 
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Pelaksanaan Evaluasi  

HASIL TURNITIN 
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KARTU KONTROL PENELITIAN 
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KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI 
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SURAT PENGANTAR PENELITIAN 
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SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
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SURAT DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI 

 



103 
 

 
 

Lampiran 18 

SURAT IZIN PENELITIAN  
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SURAT DINAS PENDIDIKAN 
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