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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

4.1.1. Deskripsi Siklus 1 

4.1.1.1. Perencanaan Tindakan 1 

Pada tahapan ini, kegiatan penyusunan rencana pembelajaran dilakukan 

setelah diperoleh instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian. Rencana 

pembelajaran meliputi tahap pertama yaitu menyusun RPP siklus 1 yang terdiri 

dari 3 pertemuan dalam 2 jam pelajaran dengan materi Perkembangan Teknologi. 

Pertemuan pertama penyampaian materi, pertemuan kedua melanjutkan materi 

dan pemantapan materi melalui pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Index Card Match dan pertemuan ketiga pelaksanaan evaluasi pembelajaran. 

Tahap kedua yaitu menyusun lembar observasi keaktifan siswa berdasarkan 

indikator keaktifan siswa serta menyusun lembar observasi penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match berdasarkan langkah-langkah 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Match. Tahap ketiga menyiapkan perlengkapan pembelajaran sesuai model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match meliputi, kartu index dan kartu 

tema. Dan tahap keempat menyusun soal evaluasi akhir siklus untuk mengukur 

tingkat pemahaman belajar siswa dalam pembelajaran IPS.  

4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 1 

Berdasarkan tahap perencanaan di atas, maka pelaksanaan tindakan 

siklus 1 berdasarkan RPP yaitu pembelajaran melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Pelaksanaan tindakan ini dilaksanakan selama 3 kali pertemuan dengan 

durasi jam pada tiap pertemuan adalah 2 jam pelajaran. 

Adapun pelaksanaan tindakan pada siklus 1 adalah: 

1. Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 pertemuan pertama dilaksanakan 

pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 selama 2 jam pelajaran pada mata 
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pelajaran IPS dengan materi perkembangan teknologi. Pada pertemuan ini, terdiri 

dari tiga kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir. Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan pertama adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal, sebelum memulai pembelajaran guru melakukan 

pengkondisian kelas dan meminta siswa untuk duduk yang rapi. Guru 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, memimpin doa, melakukan 

absensi siswa yang tidak masuk sekolah. Setelah usai melakukan absensi, guru 

menyebutkan tujuan pembelajaran dilanjutkan dengan apersepsi yang 

berhubungan dengan materi perkembangan teknologi.  

b. Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti, guru memberi pertanyaan pancingan yang 

mengarah pada materi agar siswa terdorong mengemukakan dugaan sementara 

yang berkaitan dengan materi perkembangan teknologi. Hal ini dimaksudkan 

agar terjadi interaksi antara guru dan siswa dan mendorong siswa memberikan 

dugaan sementara yang berkaitan dengan materi melalui pendapat yang 

dikemukakannya. Kemudian guru menjelaskan materi mengenai 

perkembangan teknologi melalui media power point. 

c. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan penutup guru bersama siswa membuat kesimpulan 

dari materi yang sudah dipelajari. Untuk lebih memantapkan siswa mengenai 

materi yang dipelajari, guru memberikan umpan balik dengan memberikan 

penguatan pada siswa secara lisan dan tulisan berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. Guru bersama siswa melakukan tanya jawab mengenai materi yang 

belum jelas. Kemudian guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya yakni menjelaskan prosedur pelaksanaan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. 

2. Pertemuan Kedua 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 pertemuan kedua dilaksanakan 

pada Selasa, tanggal 19 Maret 2013 selama 2 jam pelajaran pada mata pelajaran 
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IPS dengan materi perkembangan teknologi. Pada pertemuan ini, terdiri dari tiga 

kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan kedua adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal, sebelum memulai pembelajaran guru melakukan 

pengkondisian kelas dan meminta siswa untuk duduk yang rapi. Guru 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, memimpin doa, melakukan 

absensi siswa yang tidak masuk sekolah. Setelah usai melakukan absensi, guru 

menyebutkan tujuan pembelajaran dilanjutkan dengan apersepsi yang 

berhubungan dengan materi perkembangan teknologi. Guru memberikan 

apersepsi dengan mengulas kembali sedikit materi pembelajaran yang 

dipelajari pada pertemuan berikutnya dengan melakukan tanya jawab pada 

siswa. 

b. Kegiatan inti 

Dalam kegiatan ini, guru menyampaikan materi yang masih 

berkaitan dengan perkembangan teknologi dilanjutkan dengan tanya jawab 

dengan siswa mengenai materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya 

dan pertemuan hari ini. Setelah tanya jawab selesai guru menjelaskan 

mengenai langkah-langkah dan aturan main model pembelajaran kooperatif 

tipe Index Card Match siswa agar siswa paham saat pelaksaan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. 

Guru mengajak siswa mendalami materi dengan bermain kartu Index 

Card Match. Kartu Index Card Match terdiri dari kartu soal dan kartu jawaban 

dengan tema yang berbeda-beda. Setelah siswa menerima kartu yang 

dibagiakan oleh guru dengan tema yang berbeda-beda, siswa mencari pasangan 

tema yang sama dari tema yang sudah ditetapkan guru. Siswa yang sudah 

mendapatkan tema yang sama duduk berdampingan untuk mengisi satu kartu 

soal dan satu kartu jawaban berdasarkan tema yang diperoleh dan 

mengumpulkan kartu yang sudah dibuatnya. Guru mengacak kartu yang telah 

diterima dan siswa diminta mengambil satu kartu secara acak. Siswa yang 

sudah mendapat kartu tidak boleh melihat isi kartu tersebut sebelum semua 
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siswa mendapatkan kartu. Guru meminta siswa untu mencari pasangan dari 

kartu yang didapatkannya. Siswa yang sudah berpasangan duduk 

berdampingan dan setiap pasangan maju ke depan kelas untuk membacakan 

pertanyaan pada siswa lain dan meminta siswa lain keculi pasangannya untuk 

menjawabnya. Sedangkan siswa yang memegang kartu jawaban memberikan 

tanggapan dari jawaban yang diberikan oleh temannya. Setelah permainan 

kartu Index Card Match selesai, guru membimbing siswa membuat rangkuman 

dari pengetahuan yang didapatkannya dari bermainan kartu. 

c. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan penutup guru bersama siswa membuat kesimpulan 

dari materi yang sudah dipelajari. Untuk lebih memantapkan siswa mengenai 

materi yang dipelajari, guru memberikan umpan balik dengan memberikan 

penguatan pada siswa secara lisan dan tulisan berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. Guru bersama siswa melakukan tanya jawab mengenai materi yang 

belum jelas. Kemudian guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya yakni akan diadakan evaluasi pembelajaran yang sudah 

dilakukan dari pertemuan pertama dan kedua tentang perkembangan teknologi. 

3. Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga merupakan akhir pelaksanaan dari siklus 1 yang 

dilaksanakan pada Rabu, tanggal 20 Maret 2013. Pelaksanaan tindakan siklus 1 

pada pertemuan ketiga sebagai tindak lanjut, penyempurnaan dan perbaikan 

proses pembelajaran pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kegiatan 

pada pertemuan ketiga adalah melaksanakan evaluasi dari pembelajaran yang 

sudah dilakukan pada pertemuan pertama dan kedua pada siklus 1.  

Evaluasi yang akan diberikan beruapa tes tertulis dengan bentuk soal 

pilihan ganda yang berjumlah 24 soal. Langkah-langkah kegiatan yang akan 

dilakukan pada pertemuan ketiga yaitu guru menanyakan kepada siswa tentang 

kesiapan siswa dalam mengikuti evaluasi pembelajaran. Sebelum guru 

membagikan soal evaluasi, guru terlebih dahulu menata tempat duduk siswa 

supaya siswa tidak terlalu dekat duduknya. Guru menjelaskan pada siswa tentang 

peraturan dalam mengerjakan soal evaluasi, kemudian guru membagi soal 
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evaluasi berserta lembar jawab pada setiap siswa. Siswa mengerjakan soal 

evalusai dengan baik dan guru mengawasi jalannya tes dari awal sampai akhir. 

Setelah semua siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, guru bersama siswa 

mencocokkan bersama-sama dengan menukar lembar jawab siswa dengan teman 

yang lain, kemudian siswa dan guru mengetahui hasil nilai dari tes yang telah 

dilaksanakan. 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan proses kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan difokuskan pada kegiatan pembelajaran yang 

ditekankan pada aspek keaktifan siswa dan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match selama kegiatan pembelajaran siklus 1 melalui 

bantuan observer.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan observer guru telah 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match dengan baik, 

walaupun terkadang guru masih sedikit bingung dalam pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. Tetapi guru dapat mengatur serta 

mengendalikan keberlangsungan proses belajar mengajar. Pada saat permainan 

kartu Index Card Match kondisi kelas terlihat ramai namun guru dapat 

mengantisipasi dengan cara meminta siswa yang sudah mendapatkan pasangan 

untuk segera menempati tempat yang sudah disediakan.  

Observasi yang dilakukan pada tahap ini juga meliputi observasi 

keaktifan siswa dengan cara mengamati aktivitas setiap siswa dan menyesuaikan 

dengan indikator keaktifan pada lembar observasi. Berdasarkan pengamatan 

keaktifan siswa yang telah dilakukan oleh observer menunjukkan sudah lebih dari 

separuh siswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran namun, siswa masih ada 

yang bingung dalam melaksankan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match walapun siswa sudah turut serta dalam tugas 

belajarnya, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih terlihat belum 

menyeluruh. 

4.1.1.3. Hasil Penelitian Tindakan 1 

Pelaksanaan siklus I yang telah dilakukan terdiri dari 3 pertemuan, yang 

masing-masing pertemuan ada beberapa tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan 
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atau implementasi, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Pada tahap 

perencanaan peneliti membuat RPP terlebih dahulu kemudian dikonsultasikan 

pada guru kelas, serta menyiapkan alat peraga yang akan digunakan. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh observer 

terhadap guru, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match pada siklus 1. Sehingga persentase rata-rata 

pada siklus 1 hanya sebesar 73,52%. Padahal target indikator kinerja kegiatan 

guru dkatakan berhasil jika semua langkah-langkah pembelajaran terpenuhu. 

Diperoleh data tentang pelaksanaan proses  pembelajaran sebagai berikut: 

1. Kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan sudah cukup baik, tujuan 

pembelajaran juga sudah disampaikan namun penyampaiannya terlalu cepat. 

2. Guru tidak runtut dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

3. Penerapan diskusi berpasangan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Index Card Match yang dilakukan sudah berjalan dengan baik walaupun 

terkadang guru dan siswa masing sedikit kebingungan dalam pelaksanaannya, 

tetapi guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi tersebut dengan baik.  

Hasil observasi terhadap keaktifan siswa siklus 1 pertemuan 1 dan 2 

mengalami peningkatan. Pada pertemuan 1, skor keaktifan siswa berjumlah 34 

termasuk kategori baik dan presentasenya sebesar 54,16%. Keaktifan siswa pada 

pertemuan 2 mengalami kenaikan walapun tidak siknifikan, yakni skor keaktifan 

yang didapat berjumlah 39 termasuk dalam kategori sangat baik dan 

presentasenya sebesar 70,83%. Sehingga bisa diperoleh presentase rata-rata 

keaktifan siswa pada siklus 1 sebesar 62,49% dan masuk dalam kategori baik. 

Peningkatan keaktifan pada setiap pertemuan terlihat pada kegiatan siswa 

saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match adalah sebagai berikut: 

1. Siswa yang tadinya tidak tertarik dalam mengikuti pembelajaran terlihat 

bersemangat saat kegiatan awal pembelajaran. 

2. Siswa yang cenderung pendiam sudah mulai membaur dengan teman saat 

pelaksanaan permainan kartu index walaupun sedikit kebingungan dan suasana 

kelas menjadi sedikit kacau. 



54 
 

3. Interaksi siswa dalam pembelajaran masih kurang. 

Keaktifan siswa pada siklus 1 yang mengalami peningkatan daripada 

pertemuan pra siklus, tetapi masih ada beberapa anak yang keaktifannya perlu 

ditingkatkan lagi agar mencapai hasil yang maksimal karena belum mencapai 

indikator kinerja yang ditetapkan peneliti yakni ≥75%. 

Selain hasil observasi kegiatan guru dan keaktifan siswa, hasil belajar 

IPS siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Match pada siklus 1 mengalami peningkatan dibandingkan hasil dari pra siklus 

tetapi belum maksimal. Ini bisa kita lihat dari nilai siswa pada interval 51-59 

terdapat 5 orang siswa dengan persentase 13,51%. Siswa yang mendapatkan nilai 

pada interval 60-68 dan 87-95 berjumlah sama yakni sebanyak 7 siswa dengan 

persentase masing-masing 18,93%. Pada interval 69-77 jumlah siswa yang 

mendapat nilai pada interval tersebut sebanyak 9 siswa dengan persentase 

24,32%. Pada interval 78-86 jumlah siswa sebanyak 6 dengan persentase 16,21%. 

Dan pada interval 96-104 jumlah siswa sebanyak 3 dengan persentase 8,10%. 

Nilai rata-rata kelas pada siklus 1 sebesar 75,7. Nilai tertinggi yang diperoleh 

siswa pada pembelajaran siklus 1 adalah 100 dan nilai terndah pada pembelajaran 

siklus 1 adalah 51. 

    Berdasarkan data yang diperoleh pada pelaksanaan siklus 1 ini dapat 

diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan belum 

maksimal karena masih banyak siswa belumt mencapai KKM. Untuk itu peneliti 

harus berusaha semaksimal mungkin agar pembelajaran yang dilakukan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa atau dengan kata lain mencapai nilai ketuntasan 

minimal. 

4.1.1.4. Refleksi 1 

Kegiatan refleksi dilakukan oleh peneliti setelah pelaksanaan tindakan 

dan observasi pada siklus 1. Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi 

kelemahan dan kelebihan dari tindakan pembelajaran yang telah dilakukan, hasil 

tindakan serta hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hasil refleksi ini berguna 

untuk menentukan tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan dan 
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sebagai dasar pertimbangan untuk menyusun rencana kegiatan pada siklus 2. 

Siklus 2 akan dilaksanakan jika siklus 1 belum tuntas.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match pada siklus 1 terdapat banyak 

sekali kendala sehingga hasil pembelajarannya kurang maksimal. Kendala 

tersebut diperoleh dari hasil pengamatan sebagai berikut: 

1. Guru masih bingung dalam melaksanakan kegiatan belajar dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. 

2. Guru kurang maksimal dalam membimbing siswa saat proses permainan kartu 

index berlangsung. 

3. Siswa masih kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match.  

4. Siswa kebingungan dalam mencari pasangan yang memiliki tema yang sama. 

Untuk mengatasi kendala pada siklus 1, sebaiknya perlu dilakukan 

perbaikan sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 berjalan 

dengan lancar. Perbaikan tersebut antara lain: 

1. Guru harus lebih memahami prosedur pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match sehingga pelaksanaan pembelajaran di kelas 

dapat berjalan dengan lancar dan siswa tidak lagi merasa kebingungan. 

2. Guru memberi penjelasan dengan jelas mengenai langkah-langkah pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match kepada siswa agar siswa 

paham apa yang harus mereka lakukan nantinya. 

3. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Index Card Match, guru harus membimbing siswa dengan baik agar siswa 

tidak kebingungan. 

Walaupun nilai yang dicapai pada pelaksanaan sikus 1 sudah ada 

peningkatan jika dibandingkan dengan nilai pra siklus atau sebelum diadakan 

penelitian, tetapi hasil yang dicapai belum maksimal. Dari hasil refleksi pada 

pelaksanaan siklus 1, maka dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan proses 

pembelajaran untuk siklus 2 harus diperbaiki, sehingga hasil yang dicapai dapat 

maksimal.  
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4.1.2. Deskripsi Siklus 2 

4.1.2.1. Perencanaan Tindakan 2 

Pada tahapan ini, kegiatan penyusunan rencana pembelajaran dilakukan 

setelah diperoleh instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian. Rencana 

pembelajaran meliputi tahap pertama yaitu menyusun RPP siklus 2 yang terdiri 

dari 3 pertemuan dalam 2 jam pelajaran dengan materi Masalah Sosial.  

Namun dalam siklus 2 ini perencanaan dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil refleksi pada siklus 1. Tindakan pada siklus 2 ini 

disertai dengan penambahan kegiatan yang diperkirakan dapat mengatasi masalah 

pada siklus 2 sehingga nanti hasilnya dapat maksimal. 

Perencanaan tindakan siklus 2 adalah pertemuan pertama penyampaian 

materi, pertemuan kedua melanjutkan materi dan pemantapan materi melalui 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match dan 

pertemuan ketiga pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Tahap kedua yaitu 

menyusun lembar observasi keaktifan siswa berdasarkan indikator keaktifan siswa 

serta menyusun lembar observasi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Index Card Match berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. Tahap ketiga menyiapkan 

perlengkapan pembelajaran sesuai model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Match meliputi, kartu index dan kartu tema. Dan tahap keempat menyusun soal 

evaluasi akhir siklus untuk mengukur tingkat pemahaman belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS.  

4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi 2 

Berdasarkan tahap perencanaan diatas, maka pelaksanaan tindakan siklus 

2 berdasarkan RPP yaitu pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe Index Card Match pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Pelaksanaan tindakan ini dilaksanakan selama 3 kali pertemuan dengan durasi jam 

pada tiap pertemuan adalah 2 jam pelajaran. 
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Adapun pelaksanaan tindakan pada siklus 2 adalah: 

1. Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 pertemuan pertama dilaksanakan 

pada Senin, tanggal 1 April 2013 selama 2 jam pelajaran pada mata pelajaran IPS 

dengan materi masalah sosial. Pada pertemuan ini, terdiri dari tiga kegiatan 

pembelajaran, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Langkah-

langkah pembelajaran pada pertemuan pertama adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal, sebelum memulai pembelajaran guru melakukan 

pengkondisian kelas dan meminta siswa untuk duduk yang rapi. Guru membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam, memimpin doa, melakukan absensi siswa 

yang tidak masuk sekolah. Setelah usai melakukan absensi, guru menyebutkan 

tujuan pembelajaran dilanjutkan dengan apersepsi yang berhubungan dengan 

materi masalah sosial.  

b. Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti, guru memberi pertanyaan pancingan yang mengarah 

pada materi agar siswa terdorong mengemukakan dugaan sementara yang 

berkaitan dengan materi masalah sosial. Hal ini dimaksudkan agar terjadi interaksi 

antara guru dan siswa dan mendorong siswa memberikan dugaan sementara yang 

berkaitan dengan materi melalui pendapat yang dikemukakannya. Kemudian guru 

menjelaskan materi mengenai masalah soaial melalui media power point. 

c. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan penutup guru bersama siswa membuat kesimpulan dari 

materi yang sudah dipelajari. Untuk lebih memantapkan siswa menganai materi 

yang dipelajari, guru memberikan umpan balik dengan memberikan penguatan 

pada siswa secara lisan dan tulisan berkaitan dengan materi yang dipelajari. Guru 

bersama siswa melakukan tanya jawab mengenai materi yang belum jelas. 

Kemudian guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya yakni menjelaskan prosedur pelaksanaan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. 
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2. Pertemuan Kedua 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 pertemuan kedua dilaksanakan 

pada Selasa, tanggal 2 April 2013 selama 2 jam pelajaran pada mata pelajaran IPS 

dengan materi masalah sosial. Pada pertemuan ini, terdiri dari tiga kegiatan 

pembelajaran, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Langkah-

langkah pembelajaran pada siklus 2 pertemuan kedua adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal, sebelum memulai pembelajaran guru melakukan 

pengkondisian kelas dan meminta siswa untuk duduk yang rapi. Guru membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam, memimpin doa, melakukan absensi siswa 

yang tidak masuk sekolah. Setelah usai melakukan absensi, guru menyebutkan 

tujuan pembelajaran dilanjutkan dengan apersepsi yang berhubungan dengan 

materi masalah sosial. Guru memberikan apersepsi dengan mengulas kembali 

sedikit materi pembelajaran yang dipelajari pada pertemuan berikutnya dengan 

melakukan tanya jawab pada siswa. 

b. Kegiatan inti 

Dalam kegiatan ini, guru menyampaikan materi yang masih berkaitan 

dengan masalah sosial dilanjutkan dengan tanya jawab dengan siswa mengenai 

materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini. 

Setelah tanya jawab selesai guru menjelaskan mengenai langkah-langkah dan 

aturan main model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match kepada siswa 

agar siswa paham saat pelaksaan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match. 

Guru mengajak siswa mendalami materi dengan bermain kartu Index Card 

Match. Kartu index card match terdiri dari kartu soal dan kartu jawaban dengan 

tema yang berbeda-beda. Setelah siswa menerima kartu yang dibagiakan oleh 

guru dengan tema yang berbeda-beda, siswa mencari pasangan tema yang sama 

dari tema yang sudah ditetapkan guru. Siswa yang sudah mendapatkan tema yang 

sama duduk berdampingan untuk mengisi satu kartu soal dan satu kartu jawaban 

berdasarkan tema yang diperoleh dan mengumpulkan kartu yang sudah dibuatnya. 

Guru mengacak kartu yang telah diterima dan siswa diminta mengambil satu kartu 
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secara acak. Siswa yang sudah mendapat kartu tidak boleh melihat isi kartu 

tersebut sebelum semua siswa mendapatkan kartu. Guru meminta siswa untu 

mencari pasangan dari kartu yang didapatkannya. Siswa yang sudah berpasangan 

duduk berdampingan dan setiap pasangan maju ke depan kelas untuk 

membacakan pertanyaan pada siswa lain dan meminta siswa lain keculi 

pasangannya untuk menjawabnya. Sedangkan siswa yang memegang kartu 

jawaban memberikan tanggapan dari jawaban yang diberikan oleh temannya. 

Setelah permainan kartu Index Card Match selesai, guru membimbing siswa 

membuat rangkuman dari pengetahuan yang didapatkannya dari bermainan kartu. 

c. Kegiatan akhir 

Pada kegiatan penutup guru bersama siswa membuat kesimpulan dari 

materi yang sudah dipelajari. Untuk lebih memantapkan siswa menganai materi 

yang dipelajari, guru memberikan umpan balik dengan memberikan penguatan 

pada siswa secara lisan dan tulisan berkaitan dengan materi yang dipelajari. Guru 

bersama siswa melakukan tanya jawab mengenai materi yang belum jelas. 

Kemudian guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya yakni akan diadakan evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan dari 

pertemuan pertama dan kedua tentang masalah soaial. 

3. Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga merupakan akhir pelaksanaan dari siklus 2 yang 

dilaksanakan pada Rabu, tanggal 3 April 2013. Pelaksanaan tindakan siklus 2 

pada pertemuan ketiga sebagai tindak lanjut, penyempurnaan dan perbaikan 

proses pembelajaran pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kegiatan 

pada pertemuan ketiga adalah melaksanakan evaluasi dari pembelajaran yang 

sudah dilakukan pada pertemuan pertama dan kedua pada siklus 2.  

Evaluasi yang akan diberikan beruapa tes tertulis dengan bentuk soal 

pilihan ganda yang berjumlah 23 soal. Langkah-langkah kegiatan yang akan 

dilakukan pada pertemuan ketiga yaitu guru menanyakan kepada siswa tentang 

kesiapan siswa dalam mengikuti evaluasi pembelajaran. Sebelum guru 

membagikan soal evaluasi, guru terlebih dahulu menata tempat duduk siswa 

supaya siswa tidak terlalu dekat duduknya. Guru menjelaskan pada siswa tentang 
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peraturan dalam mengerjakan soal evaluasi, kemudian guru membagi soal 

evaluasi berserta lembar jawab pada setiap siswa. Siswa mengerjakan soal 

evalusai dengan baik dan guru mengawasi jalannya tes dari awal sampai akhir. 

Setelah semua siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, guru bersama siswa 

mencocokkan bersama-sama dengan menukar lembar jawab siswa ke teman yang 

lain, kemudian siswa dan guru mengetahui hasil nilai dari tes yang telah 

dilaksanakan. 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan proses kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan difokuskan pada kegiatan pembelajaran yang 

ditekankan pada aspek keaktifan siswa dan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match selama kegiatan pembelajaran siklus 2 melalui 

bantuan observer.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan observer, keaktifan siswa pada 

siklus kedua mengalami peningkatan. Peningkatan keaktifan tersebut sudah 

terlihat menyeluruh. Peningkatan nampak saat siswa mempunyai antusiasme 

menjawab pertanyaan guru serta bertanya pada guru. Saat siswa mengisi kartu 

pertanyaan dan kartu soal mereka mulai saling bertukar pendapat dengan 

pasangannya untuk mendiskusikan soal dan jawaban yang berkualitas untuk 

diisikan pada kartu sehingga terjalin komunikasi aktif antar siswa. Pada kegiatan 

pembelajaran siklus kedua keaktifan siswa juga terlihat saat siswa menanggapi 

pertanyaan dari teman. Mereka tidak malu-malu lagi menjawab pertanyaan dari 

teman bahkan mereka saling berebutan untuk menjawab. 

4.1.2.3. Hasil Penelitian Tindakan 2 

Pelaksanaan siklus 2 yang telah dilakukan terdiri dari 3 pertemuan, yang 

masing-masing pertemuan ada beberapa tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan 

atau implementasi, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Pada tahap 

perencanaan peneliti membuat RPP terlebih dahulu kemudian dikonsultasikan 

pada guru kelas, serta menyiapkan alat peraga yang akan digunakan. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh observer 

terhadap guru, model pada pelaksanaan siklus 2 guru sudah melaksanakan seluruh 

langkah-langkah pembelajaran sehingga telah mencapai indikator kinerja yang 
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telah ditetapkan. Dari pembelajaran yang dilaksakan guru diperoleh data tentang 

pelaksanaan proses  pembelajaran yang mengalami peningkatan sebagai berikut: 

1. Guru sudah melaksanakan semua langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

secara runtut 

2. Guru membimbing siswa dengan baik dalam proses pembelajaran. 

3. Penerapan diskusi berpasangan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Index Card Match yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sehingga siswa 

sudah tidak bingung dalam bermain kartu index. 

Secara keseluruhan kegiatan guru pada siklus 2 dapat disimpulkan bahwa 

guru sudah baik dalam menyampaikan materi kepada siswa dan melaksanakan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. 

Hasil observasi terhadap keaktifan siswa siklus 2 pertemuan 1 dan 2 

mengalami peningkatann. Pada pertemuan 1, skor keaktifan siswa berjumlah 40 

termasuk kategori sangat baik dan presentasenya sebesar 83,33%. Keaktifan siswa 

pada pertemuan 2 juga mengalami kenaikan, yakni skor keaktifan yang didapat 

berjumlah 45 termasuk dalam kategori sangat baik dan presentasenya sebesar 

93,75%. Sehingga bisa diperoleh presentase rata-rata keaktifan siswa pada siklus 

2 sebesar 88,54% dan termasuk dalam kategori keaktifan sangat baik. 

Peningkatan keaktifan pada setiap pertemuan terlihat pada kegiatan siswa 

saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match adalah sebagai berikut: 

1. Siswa terlihat siap dan bersemangat saat mengikuti proses pembelajaran. 

2. Siswa aktif merespon pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

3. Siswa mempunyai keberanian untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya 

dengan baik. 

4. Adanya peran aktif dari siswa dalam mengambil kesimpulan pada kegiatan 

akhir pembelajaran. 

Keaktifan siswa pada siklus 2 yang mengalami peningkatan dibandingkan 

siklus 1. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match siklus 2 telah mencapai indikator 

yang ditentukan oleh peneliti yakni ≥75%. 
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Selain hasil observasi kegiatan guru dan keaktifan siswa, hasil belajar IPS 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match 

menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil pada siklus 1. Peningkatan hasil 

belajar siswa pada siklus 2 ini bisa kita lihat dari nilai siswa pada interval 70-74 

berjumlah 21 siswa dengan persentase 56,75%. Pada interval 85-89 terdapat 5 

siswa dengan persentase 13,51%. Hanya terdapat 1 siswa pada interval 95-99 

dengan persentase 2,74%. Terdapat jumlah siswa yang sama yakni pada interval 

75-79 dan 90-94 sebanyak 3 siswa dengan persentase masing-masing sebesar 

8,10%. Jumlah siswa yang sama, yakni 2 orang juga terdapat pada interval 80-84 

dan 100-104 dengan persentase masing-masing sebesar 5,40%. Nilai rata-rata 

kelas pada siklus 2 sebesar 78,5. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada 

pembelajaran siklus 2 adalah 100 dan nilai terndah pada pembelajaran siklus 2 

adalah 70. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan pada siklus 2 ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan 

pelaksanaan pada siklus 1, hal ini dapat dilihat dari nilai ketuntasan yang dicapai 

siswa pada proses pembelajaran. Dengan nilai rata-rata hasil belajar IPS yang 

diperoleh adalah 78,5. 

4.1.2.4. Refleksi 2 

Refleksi dalam siklus 2 ini dilakukan sama seperti refleksi pada siklus 1. 

Kegiatan refleksi dilakukan oleh peneliti setelah pelaksanaan tindakan dan 

observasi pada siklus 2. Refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi kendala-

kendala yang terjadi dalam pelaksanaan siklus 2. 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama tiga kali pertemuan 

dalam siklus 2 ini terlihat ada peningkatan dalam proses pembelajaran. Selama 

proses pembelajaran siswa benar-benar aktif tidak hanya guru saja yang aktif. 

Peningkatan aktivitas siswa terlihat selama proses pembelajaran, tidak hanya 

siswa yang dominan saja yang aktif memberikan pendapatnya tetapi siswa yang 

biasanya hanya duduk diam mampu memberikan pendapatnya dalam diskusi. Hal 

ini juga terlihat dengan meningkatnya hasil belajar siswa. 
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Secara keseluruhan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match pada siklus 

2 diperoleh dari hasil pengamatan sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah pembelajaran sudah dilaksanakan semua dengan runtut oleh 

guru. 

2. Guru sudah tidak bingung lagi dalam melaksanakan kegiatan belajar dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match sehingga 

pembelajaran berjalan dengan lancar. 

3. Guru membimbing siswa dengan baik saat proses permainan kartu index 

berlangsung. 

4. Siswa sudah tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match.  

5. Keaktifan siswa dalam pembelajaran meningkat. Ini terlihat dari antusiasme 

siswa yang besar mulai terlihat saat guru meminta siswa bermain kartu Index 

Card Match. Saat melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match pada siklus 2 siswa sudah tidak malu-malu 

lagi berinteraksi dengan temannya dan siswa saling berebutan untuk 

menanggapi pertanyaan dari teman. Sehingga keaktifan siswa pada siklus 2 

mengalami peningkatan menjadi 88,54% 

6. Hasil belajar IPS siswa mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

pelaksanaan siklus 1 dan nilai siswa semua tuntas di atas KKM. 

Berdasarkan hasil refleksi di atas dapat kita ketahui bahwa keaktifan 

siswa, hasil belajar IPS siswa dan kegiatan guru sudah melebihi indikator kinerja 

yang peneliti tetapkan. Keaktifan siswa pada siklus 2 mencapai 88,54%, hasil 

tersebut melebihi target indikator kinerja yakni ≥75%. Kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan guru sudah baik karena guru telah melaksanakan tahapan 

pembelajaran secara keseluruhan. Dan hasil belajar siswa pada siklus 2 telah 

mencapai indikator kinerja 100% dari target yang peneliti tetapkan yakni 90%. 
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4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1.  Hasil Analisis Data Pra Siklus 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada pra siklus 

diperoleh data nilai ulangan harian dan ulangan akhir semester 1 tahun 2012/2013 

siswa kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang pada mata pelajaran IPS belum 

mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 63. Data hasil evaluasi sebelum 

dilakukan tindakan pembelajaran oleh peneliti terdapat dalam tabel 13. 

 

 

Tabel 13 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPS Pra Siklus 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Interval nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 50-56 8 21,62 

2 57-63 5 13,51 

3 64-70 9 24,32 

4 71-77 8 21,62 

5 78-84 6 16,23 

6 85-91 1 2,70 

Jumlah 37 100 

Nilai Rata-rata 67,3 

Nilai Tertinggi 87 

Nilai Terendah 50 

 

 

Dari tabel 13 dapat dilihat hasil belajar IPS siswa pada pra siklus 

menunjukkan bahwa jumlah siswa kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

sebanyak 37 siswa. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa sebelum dilakukan 

tindakan hanya mencapai 67,3. Pada pra siklus perolehan nilai tertinggi 87 dan 

nilai terendah 50. Siswa yang mendapatkan nilai pada interval 50-56 sebanyak 8 

siswa dengan persentase 21,62%. Siswa yang mendapatkan nilai pada interval 57-

63 yaitu sebanyak 5 siswa atau setara dengan 13,51%. Pada interval 64-70 

terdapat 9 siswa dengan persentase 24,32%, frekuensi siswa yang memperoleh 

nilai pada interval 71-77 sebanyak 8 siswa dengan persentase 21,62%, terdapat 6 

siswa yang memperoleh nilai pada interval 78-84 dengan persentase 16,23% dan 
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hanya terdapat 1 siswa yang memperoleh nilai pada interval 85-91 dengan 

persentase 2,70%.  

Dari data tersebut, peneliti merasa perlu mengadakan tindakan 

pembelajaran demi membantu meningkatkan hasil belajar IPS siswa, khususnya 

siswa kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 pada 

mata pelajaran IPS.  

Berdasarkan data nilai pada pra siklus di atas maka ketuntasan hasil 

belajar IPS kelas 4 dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=63) dapat 

disajikan dalam bentuk tabel 14 berikut ini. 

 

 

Tabel 14 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar IPS Pra Siklus 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Ketuntasan Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1. Tuntas 24 64,86 

2. Tidak Tuntas 13 35,14 
Nilai Rata-rata 67,3 

Nilai Tertinggi 87 

Nilai Terendah 50 

 
 

Ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan dapat diketahui bahwa siswa 

yang memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=63) 

sebanyak 13 siswa dengan persentase 35,14%, sedangkan yang telah mencapai 

ketuntasan minimal sebanyak 24 siswa dengan persentase sebesar 64,86%. Nilai 

rata-rata kelas yang diperoleh siswa sebelum dilakukan tindakan hanya mencapai 

67,3. Pada pra siklus perolehan nilai tertinggi 87 dan nilai terendah 50. 

Ketuntasan belajar siswa pada tabel 14 dapat dilihat pada gambar diagram 2 di 

bawah ini. 
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Gambar 2 

Diagram Ketuntasan Hasil Belajar IPS Pra Siklus 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

 

 

Selain data hasil belajar siswa, peneliti juga mendapatkan kesimpulan 

mengenai keaktifan siswa melalui wawancara dengan guru kelas 4 dan kepala 

sekolah SD Negeri Tugurejo 01 Semarang. Dari hasil wawancara dan 

pengamatan, diketahui bahwa keaktifan siswa kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 

Semarang dalam mengikuti pembelajaran masih kurang. Hanya siswa-siswa 

tertentu saja yang terlihat aktif dalam pembelajaran. Siswa yang duduk di depan 

dan siswa yang kritis saja yang aktif menanggapi pertanyaan dari guru. Sedangkan 

yang lainnya hanya diam dan siswa yang duduk di belakang malah terlihat asik 

mengobrol dengan temannya. Ada juga siswa yang tertidur pulas saat 

pembelajaran berlangsung. Setelah dibangunkan dan ditanya oleh guru, alasan 

mengapa dia tertidur di kelas, ternyata pada malam sebelumnya siswa tersebut 

tidur larut malam. Faktor yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas antara lain pembelajaran yang dilakukan guru kurang 

menarik perhatian siswa. 

Berdasarkan hasil belajar dan keaktifan siswa yang diketahui dari hasil 

pengamatan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran IPS di atas, peneliti 

memutuskan untuk melakukan penelitian tindakan kelas menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match pada mata pelajaran IPS yang 

akan diterapkan dalam dua siklus. 
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4.2.2.  Hasil Analisis Data Siklus 1 

4.2.2.1 Hasil Belajar 

Setelah kegiatan pembelajaran pada siklus 1 dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match selesai, maka dilakukan evaluasi 

untuk mengetahui pencapaian hasil belajar yang diperoleh dari masing-masing 

siswa. Hasil belajar IPS pada akhir siklus 1 seperti pada tabel 15 berikut ini. 

 

 

Tabel 15 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPS Siklus 1 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Interval nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 51-59 5 13,51 

2 60-68 7 18,93 

3 69-77 9 24,32 

4 78-86 6 16,21 

5 87-95 7 18,93 

6 96-104 3 8,10 

Jumlah 37 100 

Nilai Rata-rata 75,7 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 51 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar IPS siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match pada siklus 

1 mengalami peningkatan dibandingkan hasil dari pra siklus tetapi belum 

maksimal. Ini bisa kita lihat dari nilai siswa pada interval 51-59 terdapat 5 orang 

siswa dengan persentase 13,51%. Siswa yang mendapatkan nilai pada interval 60-

68 dan 87-95 berjumlah sama yakni sebanyak 7 siswa dengan persentase masing-

masing 18,93%. Pada interval 69-77 jumlah siswa yang mendapat nilai pada 

interval tersebut sebanyak 9 siswa dengan persentase 24,32%. Pada interval 78-86 

jumlah siswa sebanyak 6 dengan persentase 16,21%. Dan pada interval 96-104 

jumlah siswa sebanyak 3 dengan persentase 8,10%. Nilai rata-rata kelas pada 

siklus 1 sebesar 75,7. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada pembelajaran 

siklus 1 adalah 100 dan nilai terndah pada pembelajaran siklus 1 adalah 51. 
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Berdasarkan data di atas dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=63) data 

hasil  belajar siswa pada pembelajaran siklus 1 dapat dilihat ketuntasan belajar 

yang diperoleh siswa pada tabel 16 berikut. 

 

 

Tabel 16 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus 1 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Ketuntasan Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1. Tuntas 31 83,78 

2. Tidak Tuntas 6 16,22 

Nilai Rata-rata 75,7 

Nilai Tertinggi 100 
Nilai Terendah 51 

 

 

Ketuntasan belajar siswa pada siklus 1 dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=63) sebanyak 6 

siswa atau 16,22%, sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan minimal 

sebanyak 31 siswa dengan persentase sebesar 83,78%. Ketuntasan belajar siswa 

pada tabel 16 dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini. 

 

 

 

Gambar 3 

Diagram Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus 1 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

4.2.2.2 Keaktifan Belajar Siswa 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan observer selama kegiatan belajar 

mengajar siklus I yang berlangsung di dalam kelas, diketahui bahwa keaktifan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran sudah sedikit meningkat dibandingkan saat 

pra siklus. Dalam keaktifan siswa, terdapat empat kategori penilaian, yaitu: skor 

<12 merupakan kategori kurang baik. Kategori cukup baik apabila skor yang 

didapat siswa dalam rentang 12-24. Skor 25-36 termasuk dalam kategori baik. 

Dan  skor 37-48 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil observasi terhadap 

keaktifan siswa dalam belajar pada mata pelajaran IPS menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match dapat dilihat pada tabel 17 berikut 

ini. 

 

 

Tabel 17 

Hasil Observasi Keaktifan Belajar Siswa Siklus 1 

No. Pertemuan Skor Presentase (%) Kategoti 

1. 1 26 54,16 Baik  
2. 2 34 70,83 Baik  

Rata-rata 30 62,49 Baik  

 

 

Hasil observasi terhadap keaktifan siswa siklus 1 pertemuan 1 dan 2 

mengalami peningkatann. Pada pertemuan 1, skor keaktifan siswa berjumlah 26 

termasuk kategori baik dan presentasenya sebesar 54,16%. Keaktifan siswa pada 

pertemuan 2 mengalami kenaikan walapun tidak signifikan, yakni skor keaktifan 

belajar siswa yang didapat berjumlah 34 termasuk dalam kategori baik dan 

presentasenya sebesar 70,83%. Sehingga bisa diperoleh presentase rata-rata 

keaktifan siswa pada siklus 1 sebesar 62,49% dan masuk dalam kategori baik. 

Tetapi hasil tersebut belum mencapai indikator keaktifan yang telah ditetapkan 

dalam lembar observasi sebesar ≥75%. 

 

4.2.3. Hasil Analisis Data Siklus 2 

4.2.3.1 Hasil Belajar  

Setelah kegiatan pembelajaran pada siklus 2 dengan menggunakan model 

model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match selesai, maka dilakukan 
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evaluasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar yang diperoleh dari masing-

masing siswa. Hasil belajar IPS pada akhir siklus 2 seperti pada tabel 18 berikut 

ini. 

 

 

Tabel 18 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPS Siklus 2 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Interval nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 70-74 21 56,75 

2 75-79 3 8,10 

3 80-84 2 5,40 

4 85-89 5 13,51 

5 90-94 3 8,10 

6 95-99 1 2,74 

7 100-104 2 5,40 

Jumlah 37 100 

Nilai Rata-rata 78,5 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 70 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar IPS siklus 2 dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match 

menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil pada siklus 1. Peningkatan hasil 

belajar siswa pada siklus 2 ini bisa kita lihat dari nilai siswa pada interval 70-74 

berjumlah 21 siswa dengan persentase 56,75%. Pada interval 85-89 terdapat 5 

siswa dengan persentase 13,51%. Hanya terdapat 1 siswa pada interval 95-99 

dengan persentase 2,74%. Terdapat jumlah siswa yang sama yakni pada interval 

75-79 dan 90-94 sebanyak 3 siswa dengan persentase masing-masing sebesar 

8,10%. Jumlah siswa yang sama, yakni 2 orang juga terdapat pada interval 80-84 

dan 100-104 dengan persentase masing-masing sebesar 5,40%. Nilai rata-rata 

kelas pada siklus 2 sebesar 78,5. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada 

pembelajaran siklus 2 adalah 100 dan nilai terndah pada pembelajaran siklus 2 

adalah 70. 
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Berdasarkan data di atas dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=63) data 

hasil  belajar siswa pada pembelajaran siklus 2 dapat dilihat ketuntasan belajar 

yang diperoleh siswa pada tabel 19 berikut. 

 

 

Tabel 19 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus 2 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Ketuntasan Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1. Tuntas 37 100 

2. Tidak Tuntas 0 0 

Nilai Rata-rata 78,5 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 70 

 
 

Tabel ketuntasan belajar yang diperoleh siswa pada siklus 2 menunjukkan 

sudah tidak terdapat siswa yang masuk dalam kategori tidak tuntas dengan nilai < 

63. Dari 37 siswa mendapatkan nilai ≥ 63 sehingga pada pembelajaran siklus 2 

semua siswa kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang masuk dalam ketegori 

tuntas dengan persentase 100%. Bila digambarkan dalam diagram maka 

ketuntasan belajar siswa akan tampak pada gambar 4 sebagai berikut. 

 
 

 

Gambar 4 

Diagram Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siklus 2 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

 

 

100% tuntas 
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4.2.3.2 Keaktifan Belajar Siswa 

Berdasarkan observasi yang dilakukan observer selama kegiatan belajar 

mengajar siklus 2 yang berlangsung di dalam kelas, diketahui bahwa keaktifan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran sudah sedikit meningkat dibandingkan saat 

pra siklus. Dalam keaktifan siswa, terdapat empat kategori penilaian, yaitu: skor 

<12 merupakan kategori kurang baik. Kategori cukup baik apabila skor yang 

didapat siswa dalam rentang 12-24. Skor 25-36 termasuk dalam kategori baik. 

Dan  skor 37-48 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil observasi terhadap 

keaktifan siswa dalam belajar pada mata pelajaran IPS menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match dapat dilihat pada tabel 20 berikut 

ini. 

 

 

Tabel 20 

Hasil Observasi Keaktifan Siswa Siklus 2 

No. Pertemuan Skor Persentase (%) Kategori 

1. 1 40 83,33 Sangat baik 
2. 2 45 93,75 Sangat baik 

Rata-rata 42,5 88,54 Sangat baik 

 

 

Dari tabel di atas diketahui hasil observasi terhadap keaktifan siswa 

siklus 2 pertemuan 1 dan 2 mengalami peningkatan. Pada pertemuan 1, skor 

keaktifan siswa berjumlah 40 termasuk kategori sangat baik dan persentasenya 

sebesar 88,33%. Keaktifan siswa pada pertemuan 2 mengalami kenaikan yakni 

skor keaktifan yang didapat berjumlah 45 termasuk dalam kategori sangat baik 

dan presentasenya sebesar 93,75%. Sehingga bisa diperoleh persentase rata-rata 

keaktifan siswa pada siklus 2 sebesar 88,54% dan masuk dalam kategori sangat 

baik dan hasil tersebut sudah mencapai bahkan melebihi indikator keaktifan yang 

telah ditetapkan dalam lembar observasi sebesar ≥75%. 
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4.3 Analisis Komparatif  

4.3.1 Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus 1, 

dan Siklus 2 

Berdasarkan hasil analisis ketuntasan, maka analisis komparatif hasil 

belajar siswa pada pra siklus, siklus 1, dan siklus 2 dapat dilihat dalam tabel 21 

berikut ini. 

 

 

Tabel 21 

Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

No

. 

Kategori 

Ketuntasan 

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

1. Tuntas 24 64,86 31 83,78 37 100 

2. 
Tidak 

Tuntas 
13 35,14 6 16,22 0 0 

Rata-rata 67,3 75,7 78,5 

Tertinggi   87 100 100 

Terendah  50 51 70 

 

 

Dari tabel 21, perbandingan ketuntasan belajar pra siklus, siklus I, dan 

siklus II menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tiap tahapnya. Pada pra siklus 

siswa yang masuk dalam kategori tuntas dengan mendapatkan nilai ≥ 63 sebesar 

64,86% atau sebanyak 24 siswa, pada siklus 1 siswa yang masuk pada kategori 

tuntas meningkat menjadi 31 siswa atau sebesar 83,78% dan pada siklus 2 

menjadi 100% atau dari 37 siswa masuk dalam kategori tuntas. Siswa yang masuk 

kategori tidak tuntas pada pra siklus sebanyak 13 siswa atau sebesar 35,14%. Pada 

siklus 1 siswa yang masuk kategori tidak tuntas sebesar 16,22% atau sebanyak 6 

siswa dan pada siklus 2 sudah tidak ada siswa yang masuk kategori tidak tuntas. 

Dari hasil tersebut diketahui bahwa hasil belajar siswa sudah memenuhi indikator 

kinerja yang telah ditetapkan yakni 90%. 

Untuk lebih jelas maka perbandingan ketuntasan belajar pra siklus, siklus 

1, dan siklus 2 akan digambarkan pada gambar diagram 5 berikut. 
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Gambar 5 

Ketuntasan Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

 

 

Berdasarkan gambar diagram 5 di atas, menunjukkan bahwa tiap tahap 

pembelajaran mengalami peningkatan mulai dari pra siklus, siklus 1 sampai siklus 

2. Dengan ketuntasan belajar berturut-turut sebesar 63,9%, 83,8%, dan 100%. 

Peningkatan pencapaian ketuntasan belajar siswa juga terjadi pada siklus 2 dengan 

persentase ketuntasan 100% karena dari 37 jumlah siswa mendapatkan nilai ≥ 63 

sehingga masuk dalam kategori tuntas. 

 

4.3.2 Analisis Komparatif Keaktifan Belajar Siswa Siklus 1 dan Siklus 2 

Untuk mengetahui perbandingan keaktifan siswa pada siklus 1 dan siklus 

2 dapat dilihat pada tabel 22 berikut ini. 

 

 

Tabel 22 

Hasil Observasi Keaktifan Siswa Siklus 1 dan Siklus 2 

No. Pertemuan 

Siklus 1 Siklus 2 

Kategori 
Skor 

Persentase 

(%) 

Skor Persentase 

(%) 

1. 1 26 54,16 40 83,33 Sangat baik 

2. 2 34 70,83 45 93,75 Sangat baik 

Rata-rata 30 62,49 42,5 88,54 Sangat baik 
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Tabel di atas terlihat keaktifan siswa pada siklus 1 dan siklus 2 

menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa. Rata-rata keaktifan 

belajar siswa pada siklus 1 adalah 62,49% dan pada siklus 2 mengalami kenaikan 

yang signifikan menjadi 88,54% dan masuk dalam kategori sangat baik dan hasil 

tersebut sudah mencapai bahkan melebihi indikator keaktifan yang telah 

ditetapkan dalam lembar observasi sebesar ≥75%. 

Untuk mengetahui perbandingan peningkatan keaktifan siswa dari pra 

siklus, siklus 1, dan siklus 2 dapat digambarkan melalui gambar diagram 6 

dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 6 

Keaktifan Siswa Siklus 1 dan Siklus 2 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

 

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil belajar dan keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS di 

atas, guru dapat memberikan model pembelajaran yang menarik guna 

mengembangkan potensi yang siswa miliki sehingga pemahaman siswa mengenai 

materi pelajaran lebih mudah, sehingga hasil belajar dan keaktifan belajar siswa 

pun dapat meningkat. Untuk mengatasi rendahnya keaktifan dan hasil belajar 

siswa maka diperlukan pembelajaran yang lebih kreatif dan menyenangkan, salah 
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satunya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card 

Match pada mata pelajaran IPS yang akan diterapkan pada siklus 1 dan siklus 2. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match 

terbukti dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada siklus 1 dan 

siklus 2. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa pada masing-masing siklus 

berikut ini. 

4.4.1 Pra Siklus 

Pada tahapan ini, keaktifan siswa masih sangat kurang. Hasil belajar pada 

tahapan pra siklus sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe 

Index Card Match menunjukka bahwa ketuntasan belajar siswa yang memiliki 

nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=63) sebanyak 13 siswa 

dengan persentase 35,14%, sedangkan yang telah mencapai ketuntasan minimal 

sebanyak 24 siswa dengan persentase sebesar 64,86%. Nilai rata-rata kelas yang 

diperoleh siswa sebelum dilakukan tindakan hanya mencapai 67,3. Pada pra siklus 

perolehan nilai tertinggi 87 dan nilai terendah 50.  

4.4.2 Siklus 1 

Jika dibandingkan dengan pra siklus, hasil observasi terhadap keaktifan 

siswa siklus 1 pertemuan 1 dan 2 mengalami peningkatann. Pada pertemuan 1, 

skor keaktifan siswa berjumlah 26 termasuk kategori baik dan persentasenya 

sebesar 54,16%. Keaktifan siswa pada pertemuan 2 mengalami kenaikan, yakni 

skor keaktifan yang didapat berjumlah 34 termasuk dalam kategori baik dan 

persentasenya sebesar 70,83%. Sehingga bisa diperoleh persentase rata-rata 

keaktifan siswa pada siklus 1 sebesar 63,49% dan masuk dalam kategori baik. 

Tetapi keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match siklus 1 belum mencapai 

indikator yang ditentukan oleh peneliti yakni ≥ 75%. 

Hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match pada tahapan siklus 1 mengalami peningkatan 

jika dibandingkan dengan tahapan pra siklus. Ketuntasan belajar siswa pada siklus 

1 dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM=63) sebanyak 6 siswa atau 16,22%, sedangkan yang 
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sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 31 siswa dengan persentase sebesar 

83,78%. Pada siklus 1, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 75,7 dengan nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 51. Dari hasil tersebut diketahui bahwa hasil 

belajar siswa sudah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan yakni 90%. 

Selama pembelajaran pada siklus 2, terdapat kekurangan yakni guru dalam 

membacakan peosedur pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match kurang jelas sehingga siswa 

masih bingung. 

4.4.3 Siklus 2 

Hasil observasi terhadap keaktifan belajar siswa siklus 2 pertemuan 1 dan 

2 mengalami peningkatann. Pada pertemuan 1, skor keaktifan siswa berjumlah 40 

termasuk kategori sangat baik dan presentasenya sebesar 83,33%. Keaktifan siswa 

pada pertemuan 2 juga mengalami kenaikan, yakni skor keaktifan yang didapat 

berjumlah 45 termasuk dalam kategori sangat baik dan presentasenya sebesar 

93,75%. Sehingga bisa diperoleh presentase rata-rata keaktifan siswa pada siklus 

2 sebesar 88,54% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Keaktifan belajar 

siswa pada siklus 2 yang mengalami peningkatan dibandingkan siklus 2. 

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Index Card Match siklus 2 telah mencapai indikator yang 

ditentukan oleh peneliti yakni ≥ 75%. 

Hasil belajar IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Index Card Match pada siklus 2 menunjukkan peningkatan dibandingkan 

hasil pada siklus I. Pada tahapan ini tingkat ketuntasan siswa mencapai 100%. 

Dengan kata lain, seluruh siswa mendapatkan hasil belajar di atas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM=63). Nilai rata-rata kelas pada siklus 2 sebesar 78,5. 

Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada pembelajaran siklus 2 adalah 100 dan 

nilai terndah pada pembelajaran siklus 2 adalah 70. Dari hasil tersebut diketahui 

bahwa hasil belajar siswa sudah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan 

yakni 90%. 
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4.4.4 Pembahasan Hasil Penelitian Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

Dari ketiga tahapan di atas menunjukkan bahwa tiap tahap pembelajaran 

mengalami peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa mulai dari pra siklus, 

siklus 1 sampai siklus 2. Hasil ketuntasan belajar berturut-turut sebesar 63,9%, 

83,8%, dan 100%. Peningkatan pencapaian ketuntasan belajar siswa juga terjadi 

pada siklus 2 dengan persentase ketuntasan 100% karena dari 37 jumlah siswa 

mendapatkan nilai ≥ 63 sehingga masuk dalam kategori tuntas dan memenuhi 

indikator kinerja yang telah ditetapkan yakni 90%. Kenaikan keaktifan belajar 

siswa juga mengalami kenaikan yakni pada siklus 1 adalah 62,49% dan pada 

siklus 2 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 88,54% dan masuk dalam 

kategori sangat baik dan hasil tersebut sudah mencapai bahkan melebihi indikator 

keaktifan yang telah ditetapkan dalam lembar observasi sebesar ≥75%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukakan terhadap siswa kelas 

4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang pada mata pelajaran IPS, maka dapat 

diketahui adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. 

Peningkatan keaktifan siswa terliahat hari hasil rekapitulasi angka persentase pada 

tiap pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 2. Peningkatan keaktifan siswa terjadi 

disebabkan karena siswa tertarik dengan suasana belajar melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match. Dalam pembelajaran melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match siswa bisa berinteraksi, 

bermain dan belajar dengan teman sehingga akan menciptakan suasana 

pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Apabila kondisi pembelajaran di kelas 

sudah membuat siswa tertarik, maka materi yang dipelajari akan lebih mudah 

diserap siswa dan mudah pula dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi yang disampaikan oleh guru. Karena siswa dengan mudah memahami 

materi yang disampaikan oleh guru, maka akan berimbas pula pada hasil belajar 

siswa. Dari penelitian ini, diketahui jika hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri 

Tugurejo 01 Semarang mengalami peningkatan. Hasil belajar siswa meningkat 

pada tiap tahapan pembelajaran. 
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Selain itu, ada beberapa hal yang peneliti dapatkan setelah melaksanakan 

kedua siklus pembelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri Tugurejo 01 Semarang 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match, 

peneliti mendapatkan banyak hal-hal yang baru yang menjadikan sebuah 

pengalaman berarti baik bagi peneliti sendiri maupun bagi siswa kelas 4 SD 

Negeri Tugurejo 01 Semarang. Dari penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Index Card Match dalam pembelajaran IPS di kelas 4, selain keaktifan dan 

hasil belajar siswa mengalami kenaikan, berdasarkan analisis dari pra siklus, 

siklus 1, dan siklus 2, peneliti menemukan kendala dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match, yaitu: (1) Kesulitan dalam 

mengkondisikan anak. Hal tersebut sesuai dengan simpulan Wardani (2011) 

bahwa jika guru tidak memiliki jiwa demokratis dan ketrampilan yang memadai 

maka guru akan kesulitan dalam hal pengelolaan kelas, pembelajaran akan 

memunculkan beberapa siswa yang tidak bertanggung jawab secara personal yang 

menyebabkan suasana kelas menjadi gaduh; (2) Dalam memberikan layanan 

bimbingan kepada siswa kurang optimal. Hal ini di karenakan guru harus 

memberikan layanan bimbingan kepada seluruh siswa baik secara individu 

maupun kelompok sedangkan waktunya terbatas; (3) Banyak siswa yang masih 

menggantungkan diri pada temannya. Hal tersebut sesuai dengan simpulan Slavin 

(1995) bahwa jika tidak dirancang dengan baik, pembelajaran akan memunculkan 

beberapa siswa yang tidak bertanggung jawab secara personal pada tugas 

kelompoknya dan hanya mengekor apa yang dilakukan teman-teman satu 

kelompoknya (Huda, 2011); (4) Waktu pembelajaran kurang dipergunakan secara 

efektif.  

Dari siklus 1 dan siklus 2, peneliti mengatasi kendala-kendala yang 

terjadi dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) Peneliti memvariasi cara 

permainan agar siswa tidak bosan; (2) Peneliti memberikan pengarahan tentang 

pentingnya kerjasama dan gotong royong dalam kelompok sehingga menjadikan 

kelompok hidup; (3) Peneliti lebih memotivasi anak dan memberikan bimbingan 

secara menyeluruh kepada siswa; (4) Peneliti berusaha mengendalikan anak agar 

waktu tidak terbuang sia-sia. 
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Secara keseluruhan, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 

Tugurejo 01 Semarang semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

 

 


