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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembelajaran IPA  

2.1.1 Pengertian Pembelajaran IPA  

Ilmu pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

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

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar,serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapknnya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankanpada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitr secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan 

berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang alam sekitar.  

Secara umum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD, meliputi bidang kajian 

energi dan perubahannya, bumi antariksa, makhluk hidup dan proses kehidupan, 

dan materi dan sifatnya yang sebenarnya sangat berperan dalam mambantu 

peserta didik untuk memahami fenomena alam. Ilmu Pengetahuan Alam 

merupakan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuanyang telah mengalami uji 

kebenaran melalui metode ilmiah,dengan ciri : objektif, metodik, sistimatis, 

universal, dan tentatif. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang pokok 

bahasannya adalah alamdan segala isinya.  
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Carin dan sund dalam Pukur (2007:3), mendefinisikan IPA sebagai 

“pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur,berlaku umum 

(universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen” 

Merujuk pada pengertian IPA itu, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat 

IPA meliputi empat unsur utama yaitu: Pertama, sikap: rasa ingin tahu tentang 

benda,fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yng 

menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar: 

IPA berifat open ended: Kedua, proes : metode ilmiah meliputi penyusunan 

hipotesis, perancangan, eksperimn atau percobaan, evaluasi, pengukur, dan 

penarikan kesimpulan : Ketiga, produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum: 

dan keempat, aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari. Keempat unsur itu merupakan ciri IPA yangutuh yang 

sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

 

2.1.2 Karakteristik Bidang kajian Ilmu Pengetahuan Alam  

  Menurut Trianto (2011:35-36) Ilmu Pengetahuan Alam didefinisikan 

sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan 

eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan 

tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Ada tiga kemampuan dalam IPA 

yaitu: (1). Kemampuan apa yang belum diamati dan kemampuan untuk menguji 

tindak lanjut hasil eksperimen, (3) dikembangkan sikap ilmiah. Kegiatan 

pembelajaran IPA mencakup pengembangan kemampuan dalam mengajukan 

pertanyaan, mencari jawaban, memahami jawaban, menyempurnakan jawaban 

tentang “ apa”,  “ mengapa”, dan “ bagaimana” tentang gejala alam maupun 

karakteristik alam sekitar melalui cara-cara sistematis yang akan diterapkan dalam 
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lingkungn dan teknologi. Kegiatan tersebut dikenal dengan kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode ilmiah. Metode ilmiah dalam mempelajari IPA itu sendiri 

telah diperkenalkan sejak abad ke-16 (Galile Galilei dan Francis bacon ) yang 

meliputi mengidentifikasi masalah, menyusun hipotesa, memprediksi konsekuensi 

dari hipotesis, melakukan eksperimen untuk menguji prediksi, dan merumuskan 

hukum umum yang sederhana yang diorganisasikan dari hipotesis, prediksi dan 

eksperimen 

 

2.1.3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA di Sekolah Dasar 

Kelas III Semester 2 

 

 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sudah tersurat dalam 

standar isi merupakan batas minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam 

proses belajar mengajar. Standar Kompetensi Dasar perlu dimaknai secara tepat 

sebelum dijabarkan kembali menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Hal ini 

disebabkan agar pesan pembelajaran dari Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar tersebut lebih mudh tercapai.  

 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA yang dimiliki oleh 

tingkatan kelas juga berbeda. Pada penelitian ini, guru memusatkan pada Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA Kelas III semeter 2. Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

tabel 2.1 berikut ini.  

Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar materi pembelajaran 

kesehatan ingkungan tentang sebagian tabel 2.1 sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

Bumi dan Alam Semesta  

6. Memahami kenampakan 

permukaan bumi,cuaca dan 

pengaruhnya bagi manusia, 

serta hubunganya dengan 

cara manusia memelihara 

dan melestarikan alam   

  6.4. Mengidentifikasi cara 

dalam memeilihara dan 

melestarikan alam di 

lingkungan sekitar  

 

 

        (Sumber : Depdikbud, 2006.) 

 

2.1.4 Materi Pembelajaran IPA Kelas III Semester 2 

  Pada pembelajaran IPA kelas III Semeter 2 memiliki cakupan bahasan 

energi dan prubahannya serta bumi dan alam semesta. Namun, dalam hal ini 

dalam pembelajaran tersebut materi yang dianggap sulit oleh guru dan siswa 

adalah memahami kenampakan cuaca dan pengaruhnya.   Cara manusia dalam 

memelihara lingkungan dan melestarikan alam di lingkungan sekitar Berdasarkan 

SK dan KD pembelajaran IPA kelas III semester 2 diketahui bahwa sumber daya 

alam SK 6 yaitu memahami, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara 

dan melestarikan alam dan termasuk dalam KD 6.4. Mendiskripsikan cara 

manusia memelihara lingkungan dan melestarikan alam  Materi yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari cara manusia memeliahara lingkungan dan 

meleestarikan alam . 

 Sumber Daya Alam adalah semua kekayaan alam yang dapat di manfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber Daya Alam merupakan 

karunia dari Tuhan yang Maha esa.  

Sumber Daya alam dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu 
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1. Sumber Daya Alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis 

walaupun digunakan oleh manusia secara terus menerus dan sebanyak-

banyaknya.Contoh matahari,Udara dan air 

2. Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui  adalah sumber daya alam 

yang akan habis, karen jumlahnya yang terbatas. Manusia tidak dapat 

membuat atau memperbanyak sumber daya alam tersebut. Contoh: tanah, 

minyak bumi, batubara, logam dan barang tambang dan lainnya. 

3. Sumber Daya Alam  yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang 

tetap ada dan tersedia walaupun digunakan secara terus menerus karena 

sumber daya alam ini dapat disediakan atau diperbanyak kembali. Contoh: 

hewn dan tumbuhan. 

 

2.2 Pengertian Aktivitas Belajar  

2.2.1 Aktivitas Belajar 

         Pada perinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengebuah tingkah 

laku, ini merupakan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Maka 

dari itu aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting di dalam suatu proses 

belajar mengajar. Menurut Sardiman (2004:99) aktivitas belajar adalah 

keterlibatan intelektual, emosional, fisik, dan mentl melalui kegiatan mengalami, 

menganalisis, berbuat maupun pembentukan sikap secara terpadu pada proses 

belajar mengajar.  

            Dalam hal kegiatan belajar, Rousseau (dalam Sardiman,2010:96) 

memberikn penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan 

pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikn sendiri, dengan fasilitas 

yang diciptakan baik secara rohani maupun teknis. Ini menunjukkan setiap orang 
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yang belajar harus aktif sendiri. Tanpa da aktivitas, proses belajar tidak mungkin 

terjadi. Hlen Parkhurst (dalam Sardiman,2010:97 ) menegaskan bahwa uang kelas 

harus diubah/ diatur sedemikian rupa menjadi laboratorium pendidikan yang 

mendorong nak bekerja sendiri  

            Aktivitas belajar siswa sangat tergantung pda lingkungan belajar Semakin 

Kondusif lingkungan belajarnya, maka siswa dapat belajar lebih efektif. Sehingga 

aktivitas belajar yang dilakukan memperoleh sukses yang ditandai dengan adanya 

peningkatan hasil belajar.  

 

2.2.2 Jenis-jenis Aktivitas  

 Aktivitas belajar banyak macamnya. Paud D. Dierich (dalam Hamalik 

2008:90) membagi kegiatan belajar menjadi 8 kelmpok, sebagai berikut : 

a) Kegiatan-kegiatan visual : membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demokrasi, pameran, mengmati orang lain bekerja, atau 

bermain. 

b) Kegiatan-kegiatan lisan : mnegemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatau kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat berwawancara, diskusi,  

c) Kegiatan- kegiatan mendengarkan :mendengarkan penyajian bahan, 

mendengaran percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan instrument musik, mendengarkan suara radio.  

d) Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan. Bahan-bahan kopi, membuat sketsa,atau rangkuman, 

mendengarkan tes,mengisi angket  
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e) Kegiatan-kegiatan menggambar: menggambar, membuat 

grafik,diagram,peta, pola.  

f) Kegiatan-kegiatan metrik : melakukan percobaan, memilih alat-

alat,melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan,menari, berkebun  

g) Kegiatan-kegiatan mental; merenungkan ,mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, 

membuat keputusan. 

h) Kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang, 

sebagainya.  

  Jadi dengan klasifikasi aktivitas seperti diuraikan di atas, menunjukkan 

bahwa aktivitas didalam suatu pembelajaran sangat bervariasi. Kalau berbagai 

macam kegiatan tersebut dapat diciptakan pada proses pembelajaran, maka proses 

pembelajaran tidak teras membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas 

belajar yang maksimalkan. Tetapi sebaliknya ini semua merupakan tantangan 

yang menuntut jawaban dari para guru. Kreativitas guru mutlak diperlukan agar 

dapat merencanakan kegiatan siswa yang sangat bervariasi itu.  

 

2.2.3 Upaya Pelaksanaan Aktivitas dalam Pembelajaran  

Asas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kgiatan dan proses 

pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini, maka 

dalam hal ini dipilih tiga alternatif pendayagunaan saja (Hamalik, 2008:92), yakni 

: 
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a) Pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas  

Asas aktivitas dapat dilakasanakan dalam  setiap kegiatan tatap muka dalm 

kelas yang terstruktur, baik dalam bentuk komunikasi langsung, kegiatan 

kelompok, kegiatan kelompok kecil, belajar independen  

b) Pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat  

Dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam bentuk membawa kelas 

kedalam masyarakat, melalui metode karyawisata, survei,kerja pengalaman, 

pelayanan masyarakat, berkemah, dan sebaginya. Cara lain,mengundang nara 

sumber dari masyarakat ke dalam kelas, dengan metode manusia sumber / 

nara sumber dalam pengajaran tamu, dan peltih luar.  

c) Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan Cara Belajar Siswa aktif 

(CBSA) 

           Pembelajaran dilaksanakan dengan titik berat pada keaktifan siswa dan 

guru bertindak sebaai fasilitator dan narasumber, yng memberikan kemudahan 

bagi siswa untuk belajar.  

 

2.2.4 Indikator Aktivitas  

a) Aktivitas lisan, misalnya siswa bertanya, dan menjawab pertanyaan.  

b) Aktivitas mendengrkan, misalnya siswa mendengarkan penjelasan guru dan 

teman.  

c) Aktivitas menulis, misalnya siswa dapat menulis, merangkum, dan 

mengerjakan soal-soal latihan.  

d) Aktivita mental, misalnya mengingat, dan menanggapi hasil diskusi  

e) Aktivitas emosional, misalnya berni, dan tenang dalam mengikuti 

pembelajaran.  
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 Dengan menggunakan indikator di atas maka pembelajaran dengan 

menggunakan metode Index Card Match yang mengedapkan siswa  sendiri yang 

seharusnya mencari informasi tentang materi dan menjadikan siswa mengalami 

langsung proses belajar mengajar akan meningktkan aktivitas belajar siswa 

sehingga prestasi belajar siswa juga meningkat. 

 

2.3 Hasil Belajar  

 Sebuah pembelajaran bertujuan untuk pencapaian kompetensi oleh siswa. 

Kompetensi siswa dapat diperoleh melalui proses belajar yang dialami siswa. 

Melalui proses belajar guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam setiap pembelajaran di kelas. Maka segala sesuatu yang 

diperoleh siswa dalam proses belajarnya mengarah pada hasil belajar siswa. 

 

2.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

  Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2002:22). Menurut Dimyati (2002:3) 

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak mengajar. Dalam proses 

belajar mengajar timbul suatu interaksi antar siswa dan pendidik. Berbeda dengan 

Hamalik (dalam Jihad 2008:13) Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apersepsi dan abilitas. Menurut 

Djamarah (2008:15) hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku setelah 

melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar tidak akan pernah dihasilkan selama 

seseorang tidak melakukan kegiatan. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata 
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setelah dilakukan proses belajar mengajar dalam waktu tertentu sesuai dengan 

tujuan pengajaran. 

 

2.3.2 Bentuk-Bentuk Hasil Belajar 

 Hasil belajar menunjuk pada prestasi hasil belajar, sedangkan prestasi 

belajar merupakan indikator adanya derajat perubahan tingkah laku. Akibat 

belajar tersebut maka kemampuan kognitif, afektif, dan  psikomotorik makin 

bertambah baik (Dimyati,2008:295).Hasil belajar dalam rangka studi dicapai 

melalui 3 kategori; Dan Penilaian mengenai peningkatan hasil belajar siswa 

meliputi 3 aspek, yaitu:  

1) Aspek Kognitif 

Pada aspek ini diharapkan siswa dapat melakukan sesuatu secara mental. 

Siswa dapat memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau 

konsep (mengingat fakta, mencari cara memecahkan masalah). berkenaan 

dengan hasik belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Kedua 

aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah karena merupakan hafalan saja 

dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.Dikatakan 

kognitif tingkat tinggi karena dibutuhkan pemahaman materi bukan hanya 

hafal. 

2) Aspek Afektif  

Siswa dapat mengembangkan suatu sikap atau perasaaan tertentu, misalnya: 

siswa memiliki keinginan untuk membaca atau kemauan untuk mengerjakan 

sesuatu. berkenaan dengan sikap dan nilai yang terdiri dari lima aspek, yakni 
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penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi nilai 

atau karakteristik nilai. 

3) Aspek Psikomotor 

Aspek psikomotor berhubungan erat dengan gerak tubuh dan bagian-

bagiannya. Diharapkan siswa dapat mengembangkan suatu aktivitas yang 

berhubungan dengan fisik mulai dari gerakan sederhana, misalnya: 

menggerak-gerakkan sebuah pensil untuk menuliskan huruf. berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam 

aspek ranah psikomotoris, yakni (1) Gerakan refleks; (2) Keterampilan 

gerakan dasar; (3) Kemampuan perseptual; (4) Keharmonisan atau ketepatan; 

(5) Gerakan keterampilan kompleks; dan (6) Gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

 

2.4 Metode Pembelajaran Index Card Match 

  Penelitian menjelaskan pembahsan dari metode index card match  yang 

meliputi hakikat metode, hakikat metode index card match, tujuan dan manfaat 

metode index card match, kelebihan dan kelemahan metode index card match, 

sintak penggunaan metode index card match, dan penggunaan metode index card 

match dalam pembelajaran IPA di Sekolah Dasar.  

 

2.4.1 Hakikat Metode  

   “Metode berasal dari kata Yunani “Meta dan “Hodos” yang berarti cara 

atau rencana untuk melakukan sesuatu” (Arindawati dan Hasbullah, 2004:39). 

Metode dapat artikan sebagai fasilitas yang digunakan untuk mengantarkan bahan 

pelajaran dalam upaya mencapai tujuan. Oleh krena itu, bahan pelajaran yang 
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disampaikan tanpa memperhatikan pemakaian metode justru akan memper sulit 

guru dalam mencapai tujuan pembelajaran (Fathurrohman dan Sobry 2010:59). 

  Yamin (2009: 146) mengatakan bahwa “ daam proses belajar mengajar 

guru dihadapkan untuk memilih metode-metode dari sekian banyak metode yang 

telah ditemui Olah para ahli sebelum ia menyampaikan matri pengejaran untk 

mencapai tujuan pembelajaran.” “ Pengalaman membuktikan bahwa kegagalan 

pengajaran salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang tepat 

.....oleh karena itu, dapat dipahami bahwa metode adalah salah satu cara yang 

memiliki nilai satrategis dalam kegiatan belajar mengajar. Dikatakan demikian 

karena metode dapat memepengaruhi jalannya kegiatan belajar 

mngajar”(Fathurrohman dan Sobry, 2010:59). Yamin (2009:145) berpendapat 

bahwa etode pembelajaran merupakan bagian dari startegi. Dengan demikian 

dapat diartikan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk 

menyampaikan bahan pembelajaran kepada siswa.  

   

2.4.2 Pengertian Metode Index Card Match  

  Menurut Emiyanti (2011:26) metode index card match (mencari pasangan 

jawaban) yaitu suatu cara yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak 

peserta didik untuk menemukan jawaban yang cocok dengan pertanyaan yang 

sudah disiapkan. Erni juga menambahkan bahwa metode Index Card Match 

merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunaan kartu,dimana kartu 

tersebut berisi soal dan sekaligus jawabannya. Metode ini berpotensi membuat 

siswa senang. Unsur pemainan yang terkandung dalam metode ini tentunya 

membuat pembelajaran tidak membosankan. Tentu saja penjelasan aturan 
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permainan perlu diberikan kepada siswa agar metode ini menjadi lebih efektif. 

Untuk penggunakan, kartu tersebut dibagikan kepada seluuh siswa dan siswa 

berfikir sejenak apa yang cocok untuk jawaban pertanyaan yang ada di kartu 

tersebut dan mencari jawabannya yang ada di kartu yang lainnya. Keadaan ini 

menggambarkan bahwa kgiatan proses belajar mengajar dikelas tidak hanya 

berupa pengajian informasi saja, siswa datang duduk dan mendengarkan, tetapi 

siswa juga ikut berperan aktif dalam berlangsungnya proses belajar mengajar.  

  Proses pembelajaran semacam ini tidak harus di dalam kelas, bisa juga 

diluar kelas agar peserta didik tiak merasa bosan sebab penyakit yang banyak 

diderita peserta didik selama mengikuti pelajaran adalah kejenuhan. 

  Menurut Zaini(2008:66) metode Index Card Match merupakan metode 

pembelajaran yang cukup menyenangkan yng digunakan guru dengan catatan, 

peserta didik diberi tugas mempelajaran topik yang akan diajarkan trlebih dahulu, 

sehingga ketika masuk kelas mereka sudah memiliki belakal pengetahuan. Metode 

Index Card Match tidak hanya digunakan dalam mata pelajaran IPA saja, tetapi 

dapat digunakan dalam mata pelajaran yang lannya. Berdasarkan pertanyaan 

tersebut, didalam metode ini terdapat education game dalam artian suatu kegiatan 

yang sangat menyenangkan dan dapat merupakan cara atau alat pendidikan yang 

bersifat mendidik.   

 

2.4.3 Tujuan Penerapan Metode Index Card Match  

 Menurut Zaini (2008:69) tujuan penerapan metode Index Card Match ini, 

yaitu untuk melatih peserta ddik agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya 

terhadap suatu materi pokok. Dengan metode Index Card Match ini siswa akan 

lebih semangat dan antusiasdalam belajarnya dan lebih cermat dan mudah untuk 
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memahami dan mengingat suatu materi pelajaran. Dalam metode Index Card 

Match, pengajar juga sangat senang bila peserta didik berani mendebat apa yang 

dijelaskan pengajar karena mereka melihat dari segi yang lain. Untuk itu, pengajar 

selalu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengungkapkan gagasan 

– gagasan alternatif mereka ,pengajar akan sangat senang dan menghargai peserta 

didik yang dapat mengerjakan suatu persoalan dengan cara – cara berbeda dengan 

cara yang baru saja dijelaskan pengajar. Kebebasan berfikir dengan berpendapat 

sangat dihargai dan diberi ruang oleh pengajar. Hal ini akan berakibat pada 

suasana kelas, artinya suasana kelas akan sungguh hidup, menyenangkan, tidak 

tertekan, dan menyemangati peserta didik untuk senang belajar. 

 Menurut Emiyanti (2011:26) dalam penelitian metode Index Card Match 

digunakan untuk mendalami materi oleh karena itu persiaan yang perlu dilakukan 

yaitu : 

1) Membuat beberapa pertanyaan sesuai materi yang dipelajari. Tulis pada kartu – 

kartu pertanyaan.  

2) Membuat kunci jawaban dari pertanyaan –pertanyaan yang telah dibuat. Tulis 

dalam kartu-kartu jawaban. Agar ada perbedaan pada kartu jawaban dan kartu 

soal, di buat beda warna. 

3) Jumlah kartu soal dan kartu jawaban disesuaikan dengan jumlah siswa. 

Misalnya jumlah siswa 28 anak, berarti kartu soal sejumlah 14 dan kartu 

jawaban juga 14.  

4) Agar siswa antusias dalam melakukan permainan Index Card Match, siswa 

bersama guru membuat aturan yang berisi penghargaan bagi siswa yang 

berhasil dan sanksi bagi siswa yang gagal yang telah disepakati bersama.  
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5) Siapkan lembaran kertas  untuk mencatat pasangan-pasangan yang berhasil. 

 

2.4.4 Kelebihan dan Kekurangan Index Card Match  

 Zaini (2008:69) uga menambahkan,bahwa metode Index card Match 

mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangannya, yaitu sebagai berikut: 

Kelebihan metode Index Card Match adalah sebagai berikut: 

1) Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik ecara kognitif maupun fisik. 

2) Karena terdapat unsur permainan, metode ini menyenangkan.  

3) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 

4) Efektifitas sebagai sarana melatih keberanian siswa. 

5) Efektifitas melatih kediiplinan siswa dalam menghargai waktu untuk belajar.  

Kelemahan metode Index Card Match adalah sebagai berikut: 

1) Jika guru tidak merencanakan dengan baik, maka banyak waktu yang akan 

terbuang.Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, pada saat siswa 

membacakan kartunya banyak siswa yang kurang memperhatikan yang akan 

menjadikan suasana menjadi ramai.  

2) Menggunakan metode Index Card Match secara terus menerus akan 

menimbulkan kebosanan. 

3) Metode ini terkendala dilakukan jika jumlah siswa tidak genap. 

 

2.4.5 Langkah-langkah Penerapan  Metode Index Card Match 

Menurut Suprijono (2014:94) menguraikan langkah-langkah teknik Index 

Card Match. Langkah-langkah tersebut yaitu sebagai berikut: 

1) Guru membuat potongan-potongan kartu sebanyak jumlah siswa yang ada di 

dalam kelas. 
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2) Guru membagi potongan kartu-kartu tersebut menjadi dua bagian yang sama. 

3) Pada separuh bagian potongan kartu-kartu, guru menuliskan pertanyaan 

tentang materi yang akan dipelajari. Setiap kartu berisi satu pertanyaan. 

4) Pada separuh kartu yang lain, guru menuliskan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang telah dibuat.  

5) Guru mengocok semua kartu sehingga akan tercampur antara pertanyaan dan 

jawaban. 

6) Guru membagikan satu kartu kepada setiap siswa. Guru selanjutnya 

menjelaskan bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan berpasangan. Separuh 

dari jumlah siswa akan mendapatkan pertanyaan dan separuh yang lain akan 

mendapatkan jawaban. 

7) Guru meminta kepada siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada 

yang sudah menemukan pasangan, guru meminta kepada mereka untuk duduk 

berdekatan. Guru juga menjelaskan agar mereka tidak memberitahu materi 

yang mereka dapatkan kepada teman yang lain. 

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

meminta kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan 

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

Selanjutnya pertanyaan tersebut dijawab oleh pasangannya. 

9) Guru mengakhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. 

 

2.4.6 Pendekatan dalam Metode  index card match 

 Tujuan pembelajaran tidak hanya menekankan kepada akumulasi 

pengetahuan materi pelajaran, tetapi yang diutamakan adalah kemampuan siswa 
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untuk memperoleh pengetahuannya sendiri (self regulated). Karena itu, 

pembelajaran memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri. Penjelasan 

dan pemeragaan semata tidak akan menghasilkan self regulated. Yang bisa 

menghasilkan self regulated adalah pembelajaran aktif (active learning). Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Confucius (dalam Silberman 2009:1) tentang 

pentingnya pembelajaran aktif yaitu: “Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang 

saya lihat, saya ingat. Apa yang saya lakukan, saya paham”. 

 Menurut Zaini (2008:14) “Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran 

yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif”. Pembelajaran aktif 

(active learning) dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi 

yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil 

belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. 

Di samping itu active learning juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian 

siswa/anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. 

 Dalam pembelajaran aktif, siswa harus mengerjakan banyak tugas. Mereka 

harus menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan 

menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif harus gesit, menyenangkan, 

bersemangat dan penuh gairah. Siswa bahkan sering meninggalkan tempat duduk 

mereka, bergerak leluasa dan berfikir keras. 

 Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa active 

learning (belajar aktif) pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan 

memperlancar stimulus dan respons anak didik dalam pembelajaran, sehingga 

proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang 
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membosankan bagi mereka. Dengan memberikan strategi ini pada anak didik 

dapat membantu ingatan (memory) mereka. 

 Metode pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan semua 

potensi anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang 

memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Pembelajaran 

ini pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan 

respon anak didik dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi hal 

yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi mereka. Dalam 

Metode ini juga setiap materi pelajaran harus dikaitkan dengan berbagai 

pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. 

  Ada banyak Metode pelajaran yang dapat digunakan dalam menerapkan 

pembelajaran aktif di sekolah. Silberman (2009) mengemukakan 101 bentuk 

strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Kesemuanya dapat 

diterapkan dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan jenis materi dan tujuan 

yang diinginkan dapat dicapai oleh siswa. Salah satu bentuk strategi itu adalah 

Metode Pembelajaran Index Card Match (pencocokan kartu indeks). 

 

2.5 Penilitian Terdahulu 

 Penelitian tentang Metode Index Card Match  pernah dilakukan oleh Alfan 

Yuniawan Tahun 2013 dengan judul “Penerapan Model Index Card Match Untuk 

Meningkatkan Pembelajaran IPA Pada Siswa Kelas IV SDN Tulusrejo 2 Kota 

Malang. Penelitian tersebut mennjukkan peningkatan hasil belajar siswa, hasil 

belajar siswa pada siklus 1 sebesar (61%) dan meningkat pada siklus 2 menjadi 

(71%). Dari penelitian diatas sudah terbukti bahwa Indek Card Match  dapat 
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meningkatkan hasil belajar siswa dan cocok digunakan untuk pembelajaran 

karena memberikan siswa lebih banyak waktu berfikir dan membuat siswa aktif.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Bardiati Tahun 2008 menunjukkan bahwa 

metode Index Card Match digunakan dalam proses pembelajaran dapat 

meningkatkan minat prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS pokok 

bahasan Memahami Perekonomian Indonesia di kelas SMP Negeri 1 Ajibarang, 

Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2008/2009. Hasil ini ditunjukkan oleh 

kondisi awal rata-rata nilainya 68,70 pada siklus 1 rata-ratanya 78,82 dan pada 

siklus II rata-ratanya 87,80. Jadi rata-rata nilai mengalami kenaikan baik dari 

kondisi awal ke siklus I maupun dari siklus I ke Siklus II. Dari penelitian diatas 

sudah terbukti bahwa Indek Card Match  dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dan cocok digunakan untuk pembelajaran karena memberikan siswa lebih banyak 

waktu berfikir dan membuat siswa aktif. 

 

2.6 Kerangka Pikir  

  Proses belajar harusnya dilakukan dengan situasi dan kondisi yang 

menyenangkan, aktif, dan inofatif. Dalam proses pembelajaran banyak sekali 

kendala yang dihadapi oleh guru maupun siswa seperti keterbatasan alat peraga, 

letak sekolah yang kurang strategis, ataupun kurang tahunnya guru tentang model-

model pembelajaran yang aktif dan inofatif.  

  Metode Index Card Match diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk 

menjadikan proses belajar yang lebih aktif, inovatif dan menyenangkan sehingga 

tujuan belajar tercapai. Khusus dalam mata pelajaran IPA, diharapkan presentasi 

belajar siswa mengalami peningkatan.  
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Adapun kerangka berpikir penelitian dijelaskan sebagai gambar 2.1 sebgai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir Penelitian 

 

2.7 Hipotesis Tindakan  

   Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini dikemukakan hipotesis 

tindakan yaitu dengan pengaruh metode Indek Card Match dalam pembelajaran 

IPA Materi Kelestarian Lingkungan dan Pemeliharaan Alam  maka  aktivitas dan 

hasil belajar siswa kelas III SDN Bocek 03 Karangploso dapat meningkat.  

Permasalahan di SD 

Dalam proses pembelajaran nilai 

siswa tidak mencapai KKM dan 

Guru belum melaksanakan proses 

pembelajaran menggunakan 

strategi Index Card Match 

 

Penyebanya  

Siswa kurang aktif 

mengungkapkan pendapat, 

bertanya, kurang 

memperhatikan pelajaran dalam 

proses pembelajaran IPA  

 

Solusi Peneliti 

 

Dalam pembelajaran guru 

memberikan metode Index Card 

Match 

Hasil 

Diduga dengan penggunaan Index Card 

Match akan menigkatkan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran IPA  

Tindakan 
 Guru memebuat kartu index 

sebanyak jumlah siswa dan 

membaginya menjadi dua, 
kartu soal dan kartu jawaban  

 Guru meminta sisa untuk 

mencari pasangan kartu yang 

sudah didapatkannya.  

 Guru memin siswa untuk maju 

kedepan bersama pasanganya 
untuk membacakan kartu soal, 

kmudian guru menjelaskan 

materi  

 guru meminta siswauntuk 
mengerjakan soal evaluasi yang 

berhubungan dengan materi 

yang telah diajarkan .  


